The World of Letters by Zeyar Lynn

-is a Burmese abecedarian poem in which a sequence of Burmese words appear in their
alphabetical order, which is from က to အ. The renowned contemporary Burmese poet Zeyar
Lynn plays with colloquial as well as classical Burmese words in his adaptation of the
abecedarian poetic form of the Roman alphabet. The poem is composed of variable lines where
the initial letters or the words take the sequence of the letters in the Burmese Alphabet. The
beauty of the poem is the intertwinement of Myanmar words and phrases guided by the
alphabet while their aesthetic values are maintained in the poetic register.
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ကမာၻၾကးကဗ ာ စပ္တတ္တာ ကရ၀တ္ေတြသၾကသလို
ကိုမိုျဒာရဲ႕ ကမ္လေဗဒကသိုဏ္းဟာလည္း ကံစြပ္ကံညားမဟိုတ္္ဲဲ့ဘး
ကင္းမလက္မည္းၾကးကိုလည္း ေကာင္း္ းဩဘာေပးပါရန္
္ိုုႏွစ္စဥ္ၾကယ္ စၾကာ၀႒ာမွာ ေ္ါင္းေလာင္းထိုးျပး ္ းစမ္း္ းနတို
္ းပန္တး ္ းလင္းျပာ ္ းလည္ေျပာက္္ းသမ္းတို႔ ျ္မ္ဲ့ျ္မ္ဲ့သည္း
ဂါထာရဲ႕ ဂတ ၊ ေဂၚမိုတ္ ေဂၚသဇင္တို႔ရဲ႕ ဂုႏၱ၀င္ ဂိုဏ္သတၱ
ဃနာုႏို႔ဆမ
ြ ္းနဲ႔ ငရဲေရွာင္္႔ို ငါစြဲၾကးတဲဲ့ ငါးေျမြထိုး
ငွက္ၾကးတံိုးစပ္ရဲ႕ ုႏႈတ္သးမွာ ငွက္္ ားမသလို ဇပ္ ဇပ္ ဇပ္ ဇပ္ နဲ႔
စာမရဟာလည္း ကမာၻၾကးရဲ႕ ကဗ ာတစ္ပိုဒ္ပဲက႔ြဲ
စတ္ကးတို႔ရ႕ဲ စိုလစ္မမ
ြ ္း္ၽြန္ စကၡ ပသာဒ စင္ေတာ္မွာ ေစာင္းသံ
္ိုုႏွစ္ပါးနဲ႔ စုႏၵယားေပၚမွာ စေုႏၱယ ာ စန္းထ စစ္ဆိုလံိုး၀အလိုမရွ
ဆးုႏွင္းေပါက္ တေ္ ာက္ေ္ ာက္ဟာလည္း ေဆးဘက္၀င္ ဆိုထံိုးပါပဲ
ဆင္ရာတမ္မိုးေဆာင္ၾကဥ္းလာတဲဲ့ ေၾကး၀ိုင္းေမာင္းဆိုင္း၀ါးလက္္ိုပ္တို႔
ေျ္ာက္လံိုးပတ္န႔ဲ ဆည္ေရေသာက္လယ္မွာ ဆန္ပန္းေပါက္ေပါက္ဆြတ္ပ ံ႕
ဆယ္ဲ့ုႏွစ္ၾက း ျ္စ္္ို႔ဇာတာဟာ ေဇာတရသ္ဇာတ္စးပဲ

ဇယ္စက္သလို စ ာန္ပ ံေတြနဲ႔ ဥာဏ္ကဥာဏ္သြား ညား္ါစလင္မယားလို
ညတညမွ ည းည းညတ္ညတ္ ေမာင္ဟာ ေစာင္းေကာက္ဆိုေမဟာ
ေညာင္ရြက္ေပါဲ့ ေညာင္ဆည္းလည္းေတြနဲ႔ ညႊန္႔လန္းလို႔ ဋသန္လ င္း္ ္တ္မွာ
အလွမျငးဘး တာရာမွာ တံငါဆင္ျမင္း ဗ င္းက းဟသၤာတို႔
တတရရ ေတာၾကးေျမြေဟာက္နဲ႔ ေတာေျ္ာက္သမား ေတာကစားမွာ
ေတာကၽြမ္းသလို တ္ၤဏိုပၸတၱဥာဏ္ တစ္ေၾကာင္းဆြဲ
တစ္လံိုးတစ္ပါဒမွ အလဟႆမျ္စ္ရေအာင္ နတ္ုႏိုးလ တန္ေဆာင္မိုန္းလျပည္ဲ့ညမွာ
ဗ ာဒတ္န႔ဲ ၾကံ ျမစ္ေရတံိုသလို အပ္မက္ တတံ ျပန္ဆန္းသစ္ေရး ေတ ာသံ တ ာတ ာနဲ႔ ၾတင္းေက
န၀င္းေက ထိုထ ထးထပ္မွာ ထးမနန္းရာ ထိုပကာနဲ႔ အရွင္ေထရ
ထိုးထြင္းထံတ ာ ဒါလဟာ ေဒသယစကား ေဒါင္းဆိုပက
္ ို စန္ပန္းကေလး
ေဇာ္ကေလးလို႔လည္း ေ္ၚသလိုေပါဲ့ ကမာၻၾကးဟာ အဲသလို ဘာသာေဗဒ
ဒဗၺစကၡ လည္းရွေသး ဓ၀ံဓါတ္ေငြ႔မွာ ဓမၼာ႐ံိုဓါတ္သက္
နဂါးပြက္နဲ႔ နဂါးေငြ႔တန္းဟာ နဂါးလွည္ဲ့တဲ့ဲ လမ္းေတြျ္စ္တယ္
နဂိုပရယာယ္နဲ႔ နယိုန္မွာ နယားတို႔ သား္ြားၾကတယ္
န၀ရတ္လို န၀င္းေက တာ ေနဆာမွာ ေနထးေဆာင္းလို႔
နတ္သမး ္ ည္္င္ သံစဥ္ုႏိုုႏိုနဲ႔ ္ရမ္းရင္ဲ့ေရာင္
ေနလံိုးရဲ႕ ငွက္ ုႏွံျပစိုတ္ကေလးရဲ႕ ္ စ္တင္းသံစဥ္ေတး ေ္ြးေ္ြး
ေရေအးေအးမွာ ပိုဒမ
ို ၼာၾကာ ပသာဒနဲ႔ ပရသတ္ပေဒသာ ပယ္ြဲ႔
ပိုစဥ္းေတာင္သံၾက းနဲ႔ ပေဇာ္သကာရ ပိုဂၢလနာမ္စားပိုးအမ္ထဲ
ပင္ေလာင္းဟာ ေပါင္းကးတံတား
ေဟာဒမွာ အားလံိုးေစာင္ဲ့ ေမွ ာ္ေနၾကတဲဲ့ ဇာတ္မင္းသား
လာပါျပ္ဗၤ ား ဆင္စယ
ြ ္ဆင္ုႏွာေမာင္းတိုး္ ျမင္းလက္
ငွက္အေတာင္ ျမင္းေျ္ ငါးၾကဥ္းအျမး (ဆင္ ၊ တိုး ၊ ျမင္း ၊ ငွက္ ၊
ငါး) ပဥၥလက္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ျပ တဲဲ့ ပဥၥ႐ပ႐ိုပ္ငါးပါးမွာ
ထးျ္ားတာက စတ္ကးပိုစာာၧ တိုးနယား . . .

ပိုဗၺၾကယ္ေရ ၊ ဆန္ေရစပါး ၾကြယ္၀ပါေစ ပြငတ
္ဲ့ ံေတြမွာ ပြင္ဲ့လ ာ ပြင္ဲ့္ ပ္ ပြင္ဲ့ဆံျမတ္တို႔ ပ ားစြဲ္တ္ျပး
ပ ားၾကးရည္ေတြ စည္ပါေစ
္ရဏပတ ္း္းထ . . အိုကယ
ြ ္ . . . ေ္ၚ႒ဗၺာ ရမၼဏ ကၾက းသြယ္
ေ္ ာက္ဆပ္မြန္းတည္ဲ့ ျ္ဴေ္ြးျ္ းေမာက္
႐ိုးတစ္ေလွ ာက္မွာ လယ္ပတတို႔ ျ္န္းျ္န္းထ
အို . . . ဗဇရဲ႕ ဗသိုကာငဲဲ့ ဗံိုေထာက္သံန႔ဲ ပတ္သံေုႏွာလို႔
ဘလးပန္းဆြဲ ဗ ည္းတြဲဘာသာ ဘိုန္းမးေနလ မတစ္လံိုးေက
မကရ ရာသဘြားရဲ႕ မဓိုရတာ မဟရာ မဟဒၶ မဥဴသက မိုဒရက္ပန္းုႏြယ္
မယ္ဇလ္းသိုတ္ ျမက္ၾကားမႈ ယမိုန္နာရဲ႕ ေယာန
ေသာမနသကာရ ယပ္ေထာင္တရား ယပ္လွဲတရား ္ိုႆရထား
ေရဥးေပါက္နဲ႔ ေရဥးေရ္ ား ႐ိုးရာလည္းလိုက္
ရက္္ င္လည္းစမ္း ရမ
ွ ္းရွမး္ ရွင္သန္
လအမ္္႔တ
ြဲ ဲ့ဲ လမိုင္းနတ္ (္ိုမဟိုတ္ဘး ၊ ္ းကေလးေတြလို႔
လာေျပာတယ္) ေလာကဓါတ္ေက ာင္းအိုပ္ၾကး ေလာကဓံဟာ
ေလာကိုတၱရာလမ္းကို လင္းျပတယ္ ဘ၀မွာ ဘာမွလက္ၾကား
ေရယိုမ္တ္ေစရ လယ္ကလလိုက္ စကားလံိုးေတြရွသလို
လယ္္ တဲဲ့ စကားလံိုးေတြလည္းရွတယ္ အဓပၸါယ္ဟာလည္း
လယ္လိုပ္သားပဲ လြမ္း္ တ္အဆင္ဟာ လြမ္း္ င္းမဟိုတ္ဘး
၀ါ္ ည္ေလးဟာလည္း ကမာၻၾကးရဲ႕ အေသြးအသားပဲ
၀ညာဏကၡုႏၶာနဲ႔ သရတယ္ ၀ေရာဓဟာလည္း
၀ထပဲ ( ေ၀ဒနကၡုႏၶာရဲ႕ ၀ရရသ ေ၀ဒေ၀ါဟာရရဲ႕ ၀င္႐ိုးစြန္းမွာ
၀ကၤ၀ိုတၱ ၀ကၤပါယိုတၱ ၀မ္းတြင္းစိုန္းက၀ွန္း လိုက္သကဲဲ့သို႔
သမိုဒယသ္င္သင္သဇင္မင္း သမန္းုႏွလံိုးသား သာယာသေလာ
ကိုယ္ဲ့သးကင္းေလးကို ကိုယ္ဘယ္လို သးစား္ ရက္မလဲကြယ္

ေသာ္ကနဲ႔ ေသာ္တာလမင္း သံ္င္းတမန္္င္းထဲမွာ
ကဗ ာေတြ ေရဆင္းေသာက္ၾကတာ သံေသဒဇလည္းျ္စ္တယ္
သ္ၤါရ ကိုယ္တိုင္က မျမဲျ္င္းရဲ႕ သကၤေတျ္စ္တယ္ သစ္္ရ
ြ ည္ေပါဲ့
သစ္က တ္သစ္နက္တို႔ဟာ သစ္ေတာက္ငွက္ရဲ႕ အပ္မက္ပဲ
ေလာကရဲ႕ သဒၵါမွာ အတာလကၤာရဟာ သဒၶေပါက္တယ္
သုႏၱရသရဲ႕ သုႏၱာန္ သေုႏၶာျမင္းနဲ႔ သပၸံသပၸာယ
သံိုးထပ္သားရဲ႕ အျပန္လမ္း
(ေသြးုႏိုသားုႏို ဒစကားမို႔ ုႏွလံိုးသားနဲ႔ ကိုင္တြယ္ပါ)
ဟိုက္ဒ႐ိုဂ င္ရွသလို ဟသၤာေတြလည္းရွတဲဲ့
ဟယ္လေကာဲ့ပတာရွသလို ဟြန္းတေယာလည္းရွတဲဲ့
ေဟာဒကမာၻၾကးမွာ ဠၾကးဆိုတာလည္းရွေလရဲ႕
အဇဋာျပာလြင္ဟာ အနစၥရဲ႕ အေကာ္ဒယံျ္စ္တယ္
အကင္းပါးရင္ အကန္႔အသတ္ေတြဟာ အၾကားအျမင္
္ြင္ဲ့ေပးတယ္ အေငြ႔ကေန စငံိုျပး အာ႐ံိုမွာ ္းပြငဲ့တ
္ ယ္
အဆက္အစပ္တို႔ရ႕ဲ အဆင္းအဂၤါမွာ အဆြယ္အပြားေတြရွၾကတယ္
အဓပၸါယ္တစ္္ိုရဲ႕ အဓြန္႔အနားမွာ အုႏိုစတ္ျပန္ေနတဲဲ့ အနက္
အနက္ထဲမွာ ျ္ဴေအာင္ေန္ို႔ အနက္ထမ
ဲ ွာ ဂယက္ထ္ို႔
အနက္က ကိုယ္ဲ့ကို ထပ္ကစးၾကည္ဲ့လို႔
အ္ြ႔အ
ဲ ုႏြ႔အ
ဲ ေ္ြးသားနဲ႔ ဒကမာၻၾကးေပါဲ့
အဘဓါန္ေတြ အဘဓမၼာေတြနဲ႔ အျမတ္ေတြ အမြမ္းေတြနဲ႔
အ႐ိုဏ္လာ အရပ္နမတ္
အရပ္အျမြက္ရဲ႕ အလင္းအလကၤာနဲ႔
အလမၸါယ္ရဲ႕ အ၀ွန္အ၀ါနဲ႔
အာဂမယိုတၱ သဘာ၀ယိုတၱတို႔ရဲ႕ အဂၢရပ္နဲ႔
အာသာ၀တနတ္ပန္းရဲ႕ အာ၀ဇန္း လမ္းမၾကးေတြနဲ႔

ဧက၀ဏၰ ဘာသာရဲ႕ အိုးစည္ဗံိုေမာင္းေအာ္ပရာ
ေဟာဒကမၻာၾကးဟာေလ
အိုပ္မွညဲ့မ
္ ဟိုတ္တဲ့ဲ ဥပၸါတ္ပ ံအမၺ န္
အပၸမာဒရဲ႕ အပ္္န္ေစာင္ဲ့
အဗၻ တရသရဲ႕ အႆကဏ္ေတာင္ထပ္မွာပဲပင
ြ ဲ့တ
္ ဲ့ဲ
ဥႆ္ယားအရွင္ေပါဲ့။ ။
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