
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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ကမာၻၾက းကဗ ာ စပ္တတ္တာ ကရ၀ တ္ေတြသ ၾကသလ ို 

ကိုမိုျဒာရဲ႕ က မ ္လေဗဒကသ ိုဏ္းဟာလည္း ကံစြပ္ကံညားမဟိုတ္္ဲဲ့ဘ း 

ကင္းမလက္မည္းၾက းက ိုလည္း ေကာင္း္  းဩဘာေပးပါရန္  

္ိုုႏွစ္စဥ္ၾကယ္ စၾကာ၀႒ာမွာ ေ္ါင္းေလာင္းထ ိုးျပ း ္   းစ မ္း္   းန တ ို 

္   းပ န္တ း ္   းလင္းျပာ ္   းလည္ေျပာက္္   းသ မ္းတ ို႔ ျ္ မ္ဲ့ျ္ မ္ဲ့သည္း 

ဂါထာရဲ႕ ဂ တ ၊ ေဂၚမိုတ္ ေဂၚသဇင္တ ို႔ရဲ႕ ဂုႏၱ၀င္ ဂိုဏ္သတ ၱ 

ဃနာုႏ ို႔ဆြမ္းနဲ႔ ငရဲေရွာင္္ ို႔ ငါစြဲဲၾက းတဲဲ့ ငါးေျမြထ ိုး 

ငွက္ၾက းတံိုးစပ္ရဲ႕ ုႏႈတ္သ းမွာ ငွက္္ ားမ သလ ို ဇပ္ ဇပ္ ဇပ္ ဇပ္ နဲ႔  

စာမရ ဟာလည္း ကမာၻၾက းရ႕ဲ ကဗ ာတစ္ပိုဒ္ပဲကြဲ႔ 

စ တ္က းတ ို႔ရ႕ဲ စိုလစ္မြမ္း္ၽြန္ စကၡ ပသာဒ စင္ေတာ္မွာ ေစာင္းသံ 

္ိုုႏွစ္ပါးနဲ႔ စုႏၵယားေပၚမွာ စ ေုႏၱယ ာ စန္းထ စစ္ဆ ိုလံိုး၀အလ ိုမရွ  

ဆ းုႏွင္းေပါက္ တေ္ ာက္ေ္ ာက္ဟာလည္း ေဆးဘက္၀င္ ဆ ိုထံိုးပါပဲ 

ဆင္ရာတ မ္မ ိုးေဆာင္ၾကဥ္းလာတဲဲ့ ေၾကး၀ ိုင္းေမာင္းဆ ိုင္း၀ါးလက္္ိုပ္တ ို႔ 

ေျ္ာက္လံိုးပတ္နဲ႔ ဆည္ေရေသာက္လယ္မွာ ဆန္ပန္းေပါက္ေပါက္ဆြတ္ပ ံ႕ 

ဆယ္ဲ့ုႏွစ္ၾက  း ျ္စ္္ ို႔ဇာတာဟာ ေဇာတ ရသ္ဇာတ္စ းပဲ 



ဇယ္စက္သလ ို စ ာန္ပ ံေတြနဲ႔ ဥာဏ္က ဥာဏ္သြား ညား္ါစလင္မယားလ ို 

ည တ ည မွ  ည  းည  းည တည္ တ္ ေမာင္ဟာ ေစာင္းေကာက္ဆ ိုေမဟာ 

ေညာင္ရြက္ေပါဲ့ ေညာင္ဆည္းလည္းေတြနဲ႔ ညႊန္႔လန္းလ ို႔ ဋသန္လ င္း္  ္တ္မွာ 

အလွမျင းဘ း တာရာမွာ တံငါဆင္ျမင္း ဗ   င္းက  းဟသၤာတ ို႔ 

တ တ ရရ ေတာၾက းေျမြေဟာက္နဲ႔ ေတာေျ္ာက္သမား ေတာကစားမွာ 

ေတာကၽြမ္းသလ ို တ္ၤဏိုပၸတ ၱဥာဏ္ တစ္ေၾကာင္းဆြဲ 

တစ္လံိုးတစ္ပါဒမွ အလဟႆမျ္စ္ရေအာင္ နတ္ုႏ ိုးလ တန္ေဆာင္မိုန္းလျပည္ဲ့ညမွာ 

ဗ ာဒ တ္နဲ႔ ၾကံ ျမစ္ေရတံိုသလ ို အ ပ္မက္ တ တ ံ  ျပန္ဆန္းသစ္ေရး ေတ ာသံ တ ာတ ာနဲ႔ ၾတင္းေက  

န၀င္းေက  ထိုထ  ထ းထ ပ္မွာ ထ းမ နန္းရာ ထိုပ ကာနဲ႔ အရွင္ေထရ 

ထ ိုးထြင္းထံတ ာ ဒါလ ဟာ ေဒသ ယစကား ေဒါင္းဆိုပက္ ို စ န္ပန္းကေလး 

ေဇာ္ကေလးလ ို႔လည္း ေ္ၚသလ ိုေပါဲ့ ကမာၻၾက းဟာ အဲသလ ို ဘာသာေဗဒ 

ဒ ဗၺစကၡ လည္းရွ ေသး ဓ ၀ံဓါတ္ေငြ႔မွာ ဓမၼာ႐ံိုဓါတ္သက ္

နဂါးပြက္နဲ႔ နဂါးေငြ႔တန္းဟာ နဂါးလွည္ဲ့တဲဲ့ လမ္းေတြျ္စ္တယ္ 

နဂ ိုပရ ယာယ္နဲ႔ နယိုန္မွာ နယားတ ို႔ သား္ြားၾကတယ္ 

န၀ရတ္လ ို န၀င္းေက တာ ေနဆာမွာ ေနထ းေဆာင္းလ ို႔ 

နတ္သမ း ္ ည္္င္ သံစဥ္ုႏိုုႏိုနဲ႔ ္ရမ္းရင္ဲ့ေရာင္ 

ေနလံိုးရဲ႕ ငွက္ ုႏွံျပ စိုတ္ကေလးရ႕ဲ ္ စ္တင္းသံစဥ္ေတး ေ္ြးေ္ြး 

ေရေအးေအးမွာ ပိုဒိုမၼာၾကာ ပသာဒနဲ႔ ပရ သတ္ပေဒသာ ပ ယ္ြဲ႔ 

ပိုစဥ္းေတာင္သံၾက  းနဲ႔ ပ ေဇာ္သက ာရ  ပိုဂၢလနာမ္စားပ ိုးအ မ္ထဲ 

ပင္ေလာင္းဟာ ေပါင္းက းတံတား 

ေဟာဒ မွာ  အားလံိုးေစာင္ဲ့ ေမွ ာ္ေနၾကတဲဲ့ ဇာတ္မင္းသား 

လာပါျပ ္ဗၤ ား ဆင္စြယ္ဆင္ုႏွာေမာင္းတ ိုး္   ျမင္းလက ္

ငွက္အေတာင္ ျမင္းေျ္ ငါးၾကဥ္းအျမ း (ဆင္ ၊ တ ိုး ၊ ျမင္း ၊ ငွက္ ၊ 

ငါး) ပဥၥလက္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ျပ တဲဲ့ ပဥၥ႐ ပ႐ိုပ္ငါးပါးမွာ 

ထ းျ္ားတာက စ တ္က းပိုစာာၧ တ ိုးနယား . . .  



ပိုဗၺၾကယ္ေရ ၊ ဆန္ေရစပါး ၾကြယ္၀ပါေစ - 

ပြင္ဲ့တံေတြမွာ ပြင္ဲ့လ ာ ပြင္ဲ့္ ပ္ ပြင္ဲ့ဆံျမတ္တ ို႔ ပ ားစြဲ္တ္ျပ း 

ပ ားၾက းရည္ေတြ စည္ပါေစ 

္ရဏပ တ  ္ း္ းထ . . အ ိုကြယ္ . . . ေ္ၚ႒ဗၺာ ရမၼဏ ကၾက  းသြယ္ 

ေ္ ာက္ဆ ပ္မြန္းတည္ဲ့ ျ္ဴေ္ြးျ္  းေမာက္  

႐ ိုးတစ္ေလွ ာက္မွာ လယ္ပတ တ ို႔ ျ္န္းျ္န္းထ 

အ ို . . . ဗ ဇရဲ႕ ဗ သိုကာငဲဲ့ ဗံိုေထာက္သံနဲ႔ ပတ္သံေုႏွာလ ို႔ 

ဘ လ းပန္းဆြဲ ဗ ည္းတြဲဘာသာ ဘိုန္းမ းေနလ မတစ္လံိုးေက  

မကရ ရာသ ဘြားရ႕ဲ မဓိုရတာ မဟ ရာ မဟ ဒ ၶ မဥ ဴသက မိုဒရက္ပန္းုႏြယ္ 

မယ္ဇလ ္ းသိုတ္ ျမက္ၾကားမႈ  ယမိုန္နာရဲ႕ ေယာန  

ေသာမနသ ကာရ ယပ္ေထာင္တရား ယပ္လဲွတရား ္ိုႆရထား 

ေရဥ းေပါက္နဲ႔ ေရဥ းေရ္ ား ႐ ိုးရာလည္းလ ိုက္ 

ရက္္ င္လည္းစ မ္း ရ မွ္းရ ွမး္ရွင္သန္ 

လအ မ္္ြဲ႔တဲဲ့ လမို င္းနတ္ (္ ိုမဟိုတ္ဘ း ၊ ္   းကေလးေတြလ ို႔ 

လာေျပာတယ္) ေလာကဓါတ္ေက ာင္းအိုပ္ၾက း ေလာကဓံဟာ 

ေလာကိုတၱရာလမ္းက ို လင္းျပတယ္ ဘ၀မွာ ဘာမွလက္ၾကား 

ေရယ ိုမ္ တ္ေစရ လယ္က လ လ ိုက္ စကားလံိုးေတြရွ သလ ို 

လယ္္ တဲဲ့ စကားလံိုးေတြလည္းရွ တယ္ အဓ ပၸါယ္ဟာလည္း 

လယ္လိုပ္သားပဲ လြမ္း္  တ္အဆင္ဟာ လြမ္း္ င္းမဟိုတ္ဘ း 

၀ါ္ ည္ေလးဟာလည္း ကမာၻၾက းရ႕ဲ အေသြးအသားပဲ 

၀ ညာဏကၡုႏၶာနဲ႔ သ ရတယ္ ၀ ေရာဓ ဟာလည္း 

၀ ထ ပ ဲ( ေ၀ဒနကၡုႏၶာရဲ႕ ၀ ရရသ ေ၀ဒေ၀ါဟာရရဲ႕ ၀င္႐ ိုးစြန္းမွာ 

၀ကၤ၀ိုတ ၱ ၀ကၤပါယိုတ ၱ ၀မ္းတြင္းစိုန္းက၀ွန္း လ ိုက္သကဲဲ့သ ို႔ 

သမိုဒယသ္င္သင္သဇင္မင္း သမန္းုႏွလံိုးသား သာယာသေလာ 

က ိုယ္ဲ့သ းကင္းေလးက ို ကို ယ္ဘယ္လ ို သ းစား္ ရက္မလဲကြယ္ 



ေသာ္ကန႔ဲ ေသာတ္ာလမင္း သံ္င္းတမန္္င္းထမဲွာ 

ကဗ ာေတြ ေရဆင္းေသာက္ၾကတာ သံေသဒဇလည္းျ္စ္တယ္ 

သ္ၤါရ က ိုယ္တ ိုင္က မျမဲျ္င္းရဲ႕ သကၤေတျ္စ္တယ္ သစ္္ြရည္ေပါဲ့ 

သစ္က  တ္သစ္နက္တ ို႔ဟာ သစ္ေတာက္ငွက္ရဲ႕ အ ပ္မက္ပဲ 

ေလာကရဲ႕ သဒၵါမွာ အတ ာလကၤာရဟာ သ ဒၶ ေပါက္တယ္ 

သုႏၱရသရဲ႕ သုႏၱာန္ သ ေုႏၶာျမင္းနဲ႔ သ ပၸံသပၸာယ 

သံိုးထပ္သားရဲ႕ အျပန္လမ္း 

(ေသြးုႏိုသားုႏို ဒ စကားမ ို႔ ုႏွလံိုးသားနဲ႔ က ိုင္တြယ္ပါ) 

ဟ ိုက္ဒ႐ ိုဂ င္ရွ သလ ို ဟသၤာေတြလည္းရွ တဲဲ့ 

ဟယ္လ ေကာဲ့ပတာရွ သလ ို ဟြန္းတေယာလည္းရွ တဲဲ့ 

ေဟာဒ ကမာၻၾက းမွာ ဠၾက းဆ ိုတာလည္းရွ ေလရဲ႕ 

အဇဋာျပာလြင္ဟာ အန စၥရဲ႕ အေကာ္ဒ ယံျ္စ္တယ္ 

အကင္းပါးရင္ အကန္႔အသတ္ေတြဟာ အၾကားအျမင္ 

္ြင္ဲ့ေပးတယ္ အေငြ႔ကေန စငံိုျပ း အာ႐ံိုမွာ ္ းပြင္ဲ့တယ္ 

အဆက္အစပ္တ ို႔ရ႕ဲ အဆင္းအဂၤါမွာ အဆြယ္အပြားေတြရွ ၾကတယ္ 

အဓ ပၸါယ္တစ္္ိုရဲ႕ အဓြန္႔အနားမွာ အုႏိုစ တ္ျပန္ေနတဲဲ့ အနက္ 

အနက္ထဲမွာ ျ္ဴေအာင္ေန္ ို႔ အနက္ထမဲွာ ဂယက္ထ္ ို႔ 

အနက္က က ိုယ္ဲ့က ို ထ ပ္ကစ းၾကည္ဲ့လ ို႔ 

အ္ြဲ႔အုႏြဲ႔အေ္ြးသားနဲ႔ ဒ ကမာၻၾက းေပါဲ့ 

အဘ ဓါန္ေတြ အဘ ဓမၼာေတြနဲ႔ အျမ တ္ေတြ အမြမ္းေတြနဲ႔ 

အ႐ိုဏ္လာ အရ ပ္န မ တ ္

အရ ပ္အျမြက္ရဲ႕ အလင္းအလကၤာနဲ႔  

အလမၸါယ္ရဲ႕ အ၀ွန္အ၀ါနဲ႔ 

အာဂမယိုတၱ  သဘာ၀ယိုတၱ တ ို႔ရဲ႕ အဂ ၢရပ္နဲ႔ 

အာသာ၀တ နတ္ပန္းရဲ႕ အာ၀ဇ န္း လမ္းမၾက းေတြနဲ႔ 



ဧက၀ဏၰ ဘာသာရဲ႕ အ ိုးစည္ဗံိုေမာင္းေအာ္ပရာ 

ေဟာဒ ကမၻာၾက းဟာေလ 

အိုပ္မွည္ဲ့မဟိုတ္တဲဲ့ ဥပၸါတ္ပ ံအမၺ န ္

အပၸမာဒရဲ႕ အ ပ္္န္ေစာင္ဲ့ 

အဗၻ တရသရ႕ဲ အႆကဏ္ေတာင္ထ ပ္မွာပဲပြင္ဲ့တဲဲ့ 

ဥႆ္ယားအရွင္ေပါဲ့။ ။ 
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