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ಅಂತರಂಗದ ಆಪ್ತಸ್ವರ ಮನಸಿನ ಮಮಮರವಾದಾಗ 

ಕವನ ಸ್ಂಕಲನ ‘ಅಂತರಂಗದ ಆಪ್ತಸ್ವರ’ 
ಬ್ಾಾಗ್ ‘ಮನಸಿನ ಮಮಮರ’ದ 
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ಒಡೆದ ಕೊಳಲು ಹೊಮ್ಮಿಸುವುದೆೇ 

ನಿನಾದ ಮುರಳಿಗಾನ 

ಹರಿದ ನೂಪ್ುರ ಕಂಕಣಿಸುವುದೆೇ  

ಕುಣಿದ ಹೆಜ್ೆೆಯ ತಿಲ್ಾಾನ 

ಕಪ್ಾಾದ ಮುಗಿಲ ಕಂಡರಲಾವೆೇ 

ಹಿಗಿಿದ ನವಿಲ ನತಮನ 

ಬರೆದ ಸಾಲು ಹೆೇಳಬಹುದೆೇ  

ಕಾವಯದ ಮನಸಿನ ತಲಾಣ 

___________________________________________________________ 

ಭಾವ ಬಂದಿಗೆಯಲಿ ತುಂಬಟ್ಟ  

ನಿನನ ನೆನಪ್ುಗಳು 

ಸೊೇರಿ ಹೊೇಗುತಿವೆ ಸದಿಿಲಾದಂತೆ… 

ಒಮ್ಮಿ ಕಣಣ ಹನಿಗಳಾಗಿ… 

ಒಮ್ಮಿಮ್ಮಿ ಹನಿ ಕವಿತೆಗಳಾಗಿ 

___________________________________________________________ 

ಬರೆಯಕೂಡದು ಅಂದುಕೊಂಡರೂ 

ಬರೆಸಿಕೊಳುುವ ಕವಿತೆಗಳ ೇೆ ಹಿೇಗೆ.. 

ಎಷ್ುಟ ಮರೆಯಬ್ೆೇಕೆಂದುಕೊಂಡರೂ 

ಆವರಿಸಿಕೊಳುುವ ನಿನನ ನೆನಪಿನ ಹಾಗೆ..!! 

___________________________________________________________ 

ನನೆನದೆಯ ಕೊಳದೊಳಗೆ  

ಜಿನುಗೊೇ ನಿನನ ನೆನಪ್ುಗಳಿಂದ 

ಹರಿಯುತಿಹುದು ಭಾವದೊಂದು 

ಬತತದಾ ತೊರೆ… 

ಒಮ್ಮಿಮ್ಮಿ ನೆನಪ್ುಗಳ  

ಮಹಾಪ್ೂರ ಬಂದಾಗ, 

ಕಣಣ ಕೊಳ ತುಂಬ  

ಅತಿತದೂಿ ಖರೆೇ..!! 

___________________________________________________________ 
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ಮನಸಿನ ಗರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ 

ನಿನನ ನೆನಪ್ುಗಳ ಸುವಾಸನೆ 

ಕನಸಿನ ಕನನಡಿಯೊಳಗೆ 

ನಿನನ ಪ್ರತಿ-ಬಂಬದ ಆವಾಹನೆ 

___________________________________________________________ 

ನಾ ಕವಿ ಅಲಾವೆೇ ಅಲಾ ಗೆಳತಿ 

ಎಲ್ಾಾ ಕೃತಿಚೌಯಮ… 

ನಿನನ ಕಂಗಳಿಂದ ಹೆಕಿದ ಪಿರೇತಿಯ ಸಾಲುಗಳ ೇೆ 

ನನನ ಕಾವಯ !! 

___________________________________________________________ 

ನಿೇನಿಲಾದ ಬದುಕೂ 

ಒಂದು ಬದುಕೆೇನಾ? 

ನಿನನ ನೆನಪ್ೂ ಮುಗಿದ ಮ್ಮೇಲ್ೆ 

ಬದುಕೆ ನಾ !! 

___________________________________________________________ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಾಗಿಯೇ 

ಬದುಕರಲಿ ಬಡು ಗೆಳತಿ 

ಸುಳುು ಸಮರ್ಮನೆಗಳ ನೆಪ್ದಲಿ 

ಅವುಗಳ ಉತತರ ಕರಯ 

ಆಗೊೇದು ಬ್ೆೇಡ 

___________________________________________________________ 

ಎಷ್ುಟ ಕೂಡಿ ಕಳೆದರೂ 

ತಾಳೆಯಾಗದ ಈ ಗಣಿತವೆೇ ಹಿೇಗೆ 

ಎಷ್ುಟ ಕೂಡಿ ಕಲ್ೆತರೂ 

ಅರ್ಮವಾಗದ ವನಿತೆಯ ಹಾಗೆ !! 

___________________________________________________________ 

ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯಲಿ ಬಟ್ಟ ಸಥಳ ತುಂಬ್ೊೇದು 

ಎಷ್ುಟ ಸುಲಭ ಅನಿನಸುತಿತತುತ 

ಅದರ ಕಷ್ಟ ಗೊತಾತಗಿದುಿ 

ನಿೇ ಬಟ್ುಟ ಹೊೇದ ಮ್ಮೇಲ್ೆೇನೆೇ !! 

___________________________________________________________ 
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ಬ್ಾಳಿನ ಪ್ುಟ್ದ ಸಾಲಿನಲಿ ನಿೇ 

ಅಲಾ ವಿರಾಮದಂತೆ ಬಂದೆ, 

ಆಶ್ಚಯಮ ಚಿನೆೆಯಂತೆ 

ಎದುಿ ಹೊರಟ್ು ಹೊೇದೆ! 

ಪ್ೂಣಮ ವಿರಾಮ ಹೆೇಗೆ ಅನೊನೇದಷೆಟೇ 

ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಶ್ೆನ 

___________________________________________________________ 

ನಿೇ ಬಳಿಯಲಿರಲು ಗೆಳತಿ 

ಈ ಬದುಕಲಿ ಅಷೆಟೇ ಸಾಕು 

ನಿೇ ದೂರವಾದರೆ… 

ಈ ಬದುಕು ಸಾಕು ಅಷೆಟೇ..!! 

___________________________________________________________ 

ನಿನನ ಮರೆಯಬ್ೆೇಕೆಂಬ 

ಮನಸಿನ ಮನವಿಯ 

ಮನಿನಸಿ ನಾ ಮರೆತೆೇಬಟ್ೆಟ 

ಮರು ಘಳಿಗೆಯಲ್ೆೇ  

ಮಧುರ ನೆನಪ್ುಗಳ  

ಆಲ್ಾಪ್ವ ಆಲಿಸುತ  

ಮ್ಮೈ ಮರೆತೆೇಬಟ್ೆಟ 

___________________________________________________________ 

ಬದುಕನ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲಿ 

ನಿೇನೊಂದು ಪ್ುಟ್ಟ ಕವಿತೆ 

ಬ್ಾಳಿನ ಭಾವಗಿೇತೆಯಲಿ ನಿೇ 

ಸವರವಾಗಿ ಕುಳಿತೆ 

ಪ್ೆರೇಮದ ಪಿಸುಮಾತಲಿ ನಿೇ 

ಪ್ದವಾಗಿ ಅವಿತೆ 

ಬರುವೆಯ ನನನ ತಮದ ಬ್ಾಳಿಗೆ 

ನಿೇನಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ುಟ್ಟ ಹಣತೆ? 

___________________________________________________________ 
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ಚಿತತ ಭಿತಿತಯ ನಡುವೆ 

ಕನಸುಗಳ ಕೊೇಣೆಯಲಿ 

ನಿನನ ನೆನಪ್ುಗಳ  

ಚಾದರವ ಬಚಿಚಟ್ಟಟರುವೆ 

ಮಧುರ ಸೃತಿಗಳ  

ಸುಂದರ ಮ್ಮಲ್ಾವಸಿನಡಿಯಲಿ 

ಕಣಿಣೇರ ಕರೆಗಳನೆಲಾ  

ಬಚಿಚಟ್ಟಟರುವೆ 

___________________________________________________________ 

ಮರೆತೂ ಕೂಡ  

ಕಾಲಿಡಬ್ೆೇಡ ಗೆಳತಿ 

ನನೆನದೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ 

ಹಾಳಾದಿೇತು  

ಎಂದೊೇ ನಿೇನೆೇ ಬಡಿಸಿಟ್ಟ 

ಒಲವಿನ ರಂಗವಲಿಾ 

___________________________________________________________ 

ಭಾವ ಬಂದಿಗೆಯ ತುಂಬ್ೆಲ್ಾಾ  

ನಿನೊನಲವಿನ ತಿಳಿ ನಿೇರು 

ಸೂಾತಿಮ ಪ್ಾತೆರಯಲೂ  

ಗೆಳತಿ ಭತಿಮ ನಿೇನೆೇ ನಿೇನು 

ಕಣುಿಚಿಚಕೊಂಡರೆ  

ಕನಸಲಿ ಬತಿಮ ನಿೇನು 

ಕಣುತಂಬ ಬಂದಾಗ ಕಣಣಂಚಿನ  

ಹನಿಯಲೂ ಇತಿಮ ನಿೇನು 

___________________________________________________________ 

ತಣಣಗಿದಿರೂ ಒಳಗೊಳಗೆೇ ದಹಿಸಿ 

ಕೊರೆವ ಮಂಜಿನಂತೆ… 

ನಿನನ ತಂಪ್ು ನೆನಪ್ೂ 

ನನನ ಸುಡುತಿದೆ ಬ್ೆಂಕಯಂತೆ 

___________________________________________________________ 
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ಕವಿತೆ ಅನುನವರೆೇನು ಸಖಿ 

ಪೇಣಿಸಿದ ಪ್ದಗಳ ಸಾಲಿಗೆ? 

ಕವಿತೆಯ ಅರ್ಮವೆೇ ಬ್ೆೇರೆ ಇದೆ 

ಗೆಳತಿ ನನನ ಪ್ಾಲಿಗೆ 

ಅದು… 

ಮುರಿದು ಹೊೇದ ಕನಸೊಂದರ ತುಣುಕು 

ಮುಗಿದು ಹೊೇದ ಕ್ಷಣವಂದರ ಮ್ಮಲುಕು 

ಮರೆಯಲ್ಾಗದ ನಿನೊನಂದು ಮಧುರ ನೆನಪ್ು 

___________________________________________________________ 

ಕನಸಿನ ಕನನಡಿಯ ಬಂಬಗಳೆಲ್ಾಾ 

ಮನಸಿನೊಳಗೆಯೇ ಬ್ೆತತಲ್ಾಯುತ 

ನಿನನ ಕಣ್-ಬ್ೆಳಕಗೆ ಬೇಳುವ ಮ್ಮದಲ್ೆೇ 

ಮರೆಯಾಗಿ ಕತತಲ್ಾಯುತ 

___________________________________________________________ 

ನನನ ಯಾತನೆಗಳನೆಲಾ 

ನಿನನ ಬಳಿ ಹೆೇಳಿಕೊಂಡು 

ಹಗುರಾಗೊೇಣವೆಂದಿದೆಿ.. 

ಹ್ಮಿ.. ಹಗುರವಾಗಿಬಟ್ೆಟ ನೊೇಡು !! 

___________________________________________________________ 

ಮನಸಿನ ಪ್ುಟ್ಗಳ ನಡುವೆ 

ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳಿವೆ ಕೆಲವು 

ನಿೇ ಬರೆಯದೆೇ ಹೊೇದ 

ಒಲವಿನ ಸಾಲುಗಳವು 

___________________________________________________________ 

ಬ್ೆೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಎಷೊಟೇ ಕಾಡಿ ಬ್ೆೇಡಿ  

ನಿೇ ನಡೆದೆ ನನೆನದೆ ಕೊಳವ ರಾಡಿ ಮಾಡಿ 

ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತಿಹೆ ಎನನ ಎದೆಯಾಳದ ತುಮಲ 

ಅರಳುತಿವೆ ಪಿರೇತಿ ಹೆ(ಕೆ)ಸರಲಿಾಯೂ ಕವಿತೆಗಳ ಕಮಲ :-) 

___________________________________________________________ 
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ಇದು ಲ್ಾರ್ಡಮ ಟ್ೆನಿಸನ ನ ‘ಹೊೇಮ್ ದೆ ಬ್ಾರಟ್ ಹರ್ ವಾರಿಯರ್ ಡೆರ್ಡ ’ನ ಭಾವಾನುವಾದ. ಈ ಪ್ದಯ ನಮಗೆ 10ನೆೇ ಕಾಾಸಿನ ಇಂಗಿಾೇಷ್ ಪ್ಠ್ಯದ 
ಭಾಗವಾಗಿತುತ. ಈ ಪ್ದಯ ಅದರ ಭಾವ ತಿೇವರತೆಯಂದಾಗಿ ನನನನುನ ಗಾಢವಾಗಿ ತಟ್ಟಟತುತ. ಅದನುನ ಕನನಡದಲಿಾ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತನ ನನನದು. ಅದರ ಮೂಲದ 
ತಿೇವರತೆಯ ನೂರರಲ್ೊಾಂದು ಭಾಗ ಇಲಿಾ ಬಂದಿದಿರೂ ನನನ ಪ್ರಯತನ ಸಾರ್ಮಕ 

 

ಹೆಮ್ಮಿಯ ವಿೇರಯೊೇಧ ಆಕೆಯ ಪ್ತಿ, 

ಯುದಧದಲಿ ಮಡಿದ ಅವನಿೇಗ ಬರಿೇ ಸೃತಿ. 

ಯೊೇಧನ ಶ್ವವಿೇಗ ಮನೆಯ ಮುಂದಿದೆ, 

ಅವಳ ಬ್ಾಳ ಜ್ೊಯೇತಿಯೇಗ ನಂದಿದೆ. 

 

ಅಳುವುದನೂ ಮರೆತಂತೆ ಕುಸಿದು ಕುಳಿತಿಹಳು, 

ನಿಜಿೇಮವ ಭಾವ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಂಗಳು. 

ಶ್ೆ ೇಕಭಾರಕೆ ಮೂಕಳಾಗಿಹ ಇವಳು, 

ಅಳದಿದಿರೆ ಖಂಡಿತ ಬದುಕ ಉಳಿಯಳು. 

 

ಕಣಿಣೇರ ಬರಿಸಲ್ೆಂದೆೇ ಅವನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು, 

ಬಣಿನಸುತಾ ಅವನ ಶ್ೌಯಮ ಸಾಹಸದ ಕತೆಗಳು. 

ಕೆೇಳುತಾ ಕುಳಿತಳು ಅವಳು ಶಿಲ್ೆಯಂತೆ, 

ಈ ಲ್ೊೇಕದಾ ಪ್ರಿವೆಯೇ ಇಲಾದವಳಂತೆ. 

 

ಸೆನೇಹಿತೆಯೊಬಬಳು ಅವಳ ಕೆೈಹಿಡಿದು ಕರೆತಂದು, 

ಯೊೇಧನ ಶ್ವದ ಬಳಿಸಾರಿ ನಿಂದು. 

ಮುಖವ ತೊೇರಿಸಿದಳು ಸರಿಸಿ ಬಳಿಬಟ್ೆಟ, 

ಆದರೂ ಒಡೆಯಲಿಲಾ ಅವಳ ದುುಃಖದ ಕಟ್ೆಟ. 

 

ಅಷ್ಟರಲಿ ಅಲಿಾದಿ ವೃದೆಧಯೊಬಬಳು, 

ಅಳುವ ಮಗುವ ತಂದು ಮಡಿಲಲಿಟ್ಟಳು. 

ಉಕಿ ಹರಿಯತು ಕಣಿಣೇರು ಜಲಪ್ಾತವಾಗಿ, 

ಮುದುಿ ಕಂದಾ ನಾ ಬದುಕಬ್ೆೇಕು ಖಂಡಿತಾ ನಿನಗಾಗಿ.... !! 

___________________________________________________________ 

 

 

 



ಮನಸಿನ ಮಮಮರ http://vijaykannantha.wordpress.com/                            ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನನಂತ್ 

ಬ್ಾಾಗ್ ಮನಸಿನ ಮಮಮರ ಹಾಗೂ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂತರಂಗದ ಆಪ್ತಸವರದ ಹನಿಗಳ ಸಂಗರಹ  
8 

ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕನನಡ ಕವಿತೆ ಹಿೇಗಿರಬಹುದೆೇನೊೇ...  

ನಾನೆಷ್ುಟ ಪೇಸಿಟದರು ನಿೇ ಕಮ್ಮಂಟ್ಲ್ೆೇ ಇಲಾ 

ನಾನೆಷ್ುಟ ಬ್ಾಾಗಿದರೂ ನಿೇ ಬ್ಾಗುಾ ತೆಗಿಲಿಲಾ 

ನಾನೆಷ್ುಟ ಪಿಂಗಿದರೂ ನಿೇ ಪಿಂಗ್-ಬ್ಾಯಕಲ್ೆ ಇಲಾ 

ನಾನೆಷ್ುಟ ಪೇಕದರೂ ನಿೇ ನಿೇಕಲ್ೆ ಇಲಾ 

ನಾನೆಷ್ುಟ ಟ್ಟವೇಟ್ಟದರೂ ನಿೇ ಚಾಟ್ಲ್ೆ ಇಲಾ 

ನಾನೆಷ್ುಟ ಮ್ಮಯಾದರೂ ನಿೇ ರಿಪ್ೆಾೈಸಲ್ೆೇ ಇಲಾ 

ನಾನೆಷ್ುಟ ಕಾಲಿದರೂ ನಿೇ ಪಿಕಿಲ್ೆ ಇಲಾ 

ನಾನೆಷ್ುಟ ಎಸೆಸೇಮ್ಮಸಿಸದರೂ ನಿನನ ಮ್ಮಸೆಸೇಜ್ೆ ಇಲಾ 

ಹುಡುಗಿ ನಿನನ ಹುಡುಕ(ಸಚಿಮ) ನಾ ಅಲ್ೆಯದ ಸೆೈಟ್ುಗಳ ೇೆ ಇಲಾ 

ಆಕುಮಟ್, ಫೆೇಸುಬಕ್,ಟ್ಟವೇಟ್ರ್,ಗೂಗಲ್ ಪ್ಾಸಿಸನಲಿ ನಿೇ ಸಿಗಲಿಲಾ 

ಅಕೌಂಟ್ ಓಪ್ನ ಆಗೆಾೇ ಒಂದ್ ವಿೇಕೂ ಆಗಲಿಲಾ  

ನನನ ಹಾಟ್ಟಮನ ನೆಟ್ವಕನಮನಿಂದ ಆಗೆಾೇ ಲ್ಾಗೌಟ್ ಆದೆಯಲಾ  

___________________________________________________________ 

ಲ್ೆೈಕು ಲ್ೆೈಕೆಂದು ಸುಮ್-ಸುಮಿನೆ ಲ್ೆೈಕದಿರಿ... 

ಓದಲು ಲ್ಾಯಕಿದಿರೆ ಮಾತರ ಲ್ೆೈಕರಿ  

ಲ್ಾಯಕಿಲಾದಿನೂನ ಲ್ೆೈಕದರೆ...ನರಕದಲಿ ಕುದುರೆ ಲ್ಾಯಕಾಯೊೇ ಕೆಲಸವಂತೆ...ಬ್ಾಾಗಜ್ಞ :-) :-) 

___________________________________________________________ 

ನಿನನ ನೆನಪ್ುಗಳಿಂದ 

ನನನಲಿ ಮೂಡಿದ ಸಂಚಲನಗಳ ಸಂಕಲಿಸಿ 

ಕವಿತೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ೆಟ… 

ನಿಟ್ುಟಸಿರಿಟ್ೆಟ !! 

___________________________________________________________ 

ಈ ಹನಿಗಳೆಲಾ ನನನವಲಾ ಗೆಳತಿ 

ನಿೇನೆೇ ಬರೆಸಿದುಿ... ಬರಿಸಿದುಿ  

ನಾನೊೇ.. ಬರಿ ನೆಪ್ಮಾತರದವ 

ಕೆೇವಲ ಬರೆದಿದುಿ ಮತುತ ಭರಿಸಿದುಿ !! 

___________________________________________________________ 
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ನಾನೆೇ ಬಯಸಿ ಪ್ಡೆದರೆ ಅದು 

ದಿವಯ ಏಕಾಂತ… 

ನಿೇನಿಲಾದ ಒಂಟ್ಟತನದಲಿ ಅನಿಸೊೇದು 

ಈ ಬದುಕು ಏಕಂತ? 

___________________________________________________________ 

ಮಾಡಿಲಾ ಕವನ ಪ್ೂತಿಮ 

ಎಲಿಾ ಮರೆಯಾದೆೇ ನಿೇ ಸೂೂತಿಮ 

ಕನಸಲ್ಾಾದೂರ ಒಂದು ಸತಿಮ 

ಕಾಯತೇನಿ ಬ್ಾರೆೇ ಮಾರಾಯತ 

___________________________________________________________ 

ಬರೆದು ಬರಿದಾಗಿಹೆನು ನಾ, 

ಬರಿದೆ ನೆನಪ್ಾಗುತಿಹೆ ನಿೇ, 

ಬರದೆ ಹೊೇದರಿನುನ ನಿೇ, 

ಬರದ ಬಯಲಂತೆ  ನಾ 

___________________________________________________________ 

ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿೇ ಬರಲ್ಾರೆಯಂದು  

ನನಗೂ ಗೊತಿತದೆ ಗೆಳತಿ 

ಹಿಂದುರುಗಿ ನೊೇಡಿಬಡು ಸಾಕು 

ಕಣುತಂಬಕೊಳುುವೆ ಒಂದು ಸತಿಮ 

___________________________________________________________ 

ಪಿರೇತಿ ಹಣತೆಗೆ ನಿೇನೆ ಎಣೆಣ 

ನಾ ಉರಿಯುವ ಬತಿತ, 

ಎಣೆಣ ತಿೇರಿದರೂ ಉರಿಯುತಿದೆ 

ನನಿನೇ ದೆೇಹವೆೇ ಹೊತಿತ… 

ಅದೆೇ ಕಣೆೇ ಈ ಪಿರೇತಿಯ ಶ್ಕತ 

___________________________________________________________ 

ಮಾತೆೇ ಇಲಾದೆ ಮುಗಿದೆೇ ಹೊೇಯುತ 

ನಮಿ ಪಿರೇತಿ ನಾಟ್ಕದ ಏಕಾಂಕ, 

ತೆರೆ ಸರಿಯುವ ಮ್ಮದಲ್ೆೇ ತೆರೆ ಬತುತ 

ಉಳಿದಿದುಿ ಬರಿೇ ಏಕಾಂತ 

___________________________________________________________ 
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ಆಸೆಯೇನೊೇ ಇದೆ ಗೆಳತಿ ನಿನನ ಮ್ಮೇಲ್ೆ 

ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ುಟವಷ್ುಟ… 

ಕೆೈಗೆಟ್ುಕಬ್ೆೇಕಲಾ ಬಯಸಿದೆಿಲಾ 

ನನನ ಪ್ಾರಪಿತ ಎಷೊಟೇ ಅಷ್ುಟ 

___________________________________________________________ 

ಮುರಿದೆೇನೆ ಹೊರತು ಮಣಿಯಲ್ಾರೆ 

ಈ ಮುನಿಸು ಹಠ್ ನಿನಗೆ ತರವೆೇ ನಿೇರೆ? 

ಮುರಿದೆರಡು ತುಂಡಾದ ಮ್ಮೇಲ್ೆ ಈ ನಂಟ್ು 

ಬದುಕಲಿ ನಮಿ ಪ್ಾಲಿಗೆೇನುಂಟ್ು ? 

ಜ್ೊೇಡಿಸಬಹುದೆೇನೆ ಸುರಿದಾಯವ ಅಂಟ್ು? 

___________________________________________________________ 

ಬ್ಾರದಿರು ಗೆಳತಿ ಮನಸಿನ ಕನಸಿನಂಗಳಕೆ ಆಡಲು 

ಬರುವ ಮುನನ ಹುಟ್ಟಟಸಿ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯ ಕಡಲು 

ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮರಿೇಚಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಡಲು 

ಸಾಕನುನ ಭರಿಸಲ್ಾರದಿೇ ಒಡಲು 

ಬರುವೆಯಾದರೆ ಬ್ಾ ಇಲ್ೆಾೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಲು 

ಮರಳುವ ಮಾತೆೇ ಇಲಾದೆ ಕೂಡಲು.. 

ಎದೆಯ ಈ  ಪ್ುಟ್ಟ  ಗೂಡೊಳು 

___________________________________________________________ 

ಸಣಣಗೆ ಮಳ  ೆಜಿನುಗುತಿತತುತ 

ತಣಣಗೆ ನಿನನ ನೆನಪಿನ ಸೊೇನೆಯಂತೆ 

ತಂಪ್ಾದ ನೆಲವು ಮ್ಮದುವಾಗುತಿತತುತ 

ನಿನನ ಒಲವುಕಿ ಹರಿದ ಎದೆಯಂತೆ 

ನಿನನ ನೆನಪಿನ ಮಳೆಯಲಿ ನಿನೆನ ನಾ ನೆನೆದು 

ರಾತಿರ ಪ್ೂತಿಮ ಒದೆಿಮುದೆಿ 

ಎದೆಯ ಬ್ೆಚಚನೆ ಕವಾಟ್ದೊಳಗೆ ನಿನಗೆ 

ಬಂತೆೇನೆ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದೆಿ? 

___________________________________________________________ 

 

 

 



ಮನಸಿನ ಮಮಮರ http://vijaykannantha.wordpress.com/                            ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನನಂತ್ 

ಬ್ಾಾಗ್ ಮನಸಿನ ಮಮಮರ ಹಾಗೂ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂತರಂಗದ ಆಪ್ತಸವರದ ಹನಿಗಳ ಸಂಗರಹ  
11 

ದಾರಿ ಕವಲ್ಾಗುವ ಮುನನ ಜ್ೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದೆವು 

ಮೂಡಿಲಾವೆೇನೆ ಹೆಜ್ೆೆ ಗುರುತು? 

ಅರಸಿ ಅಲ್ೆದು ದಾರಿ ತಪಿಾರುವೆ ಎನನರಸಿ 

ಯಾರು ನೆರವಾದಾರು ನಿನನ ಹೊರತು? 

___________________________________________________________ 

ಕುಡಿ ನೊೇಟ್ದಲ್ೆ 

ಕುಡಿಯೊಡೆದ ಒಲವು ಕವಲ್ಾಯತು; 

ನೊೇಟ್ ಕಡಿಯಾಯತು.. 

ಕನಸು ಪ್ುಡಿಯಾಯತು.. 

ಮನಸು ಒಡೆದ ಕನನಡಿಯಾಯತು 

___________________________________________________________ 

ನನಸಾಗುವ ಮ್ಮದಲ್ೆೇ ಕೆೈಜ್ಾರಿಹೊೇದ 

ಅಪ್ೂಣಮ ಕನಸಿನದೊಂದು  ಮ್ಮಲುಕು… 

ಹಸಿವೆ ತಿೇರುವ ಮುನನವೆೇ ಮುಗಿದ 

ಅನಾರ್ ಕೂಸಿನ ಕೆೈಯಯ ರೊಟ್ಟಟ ತುಣುಕು 

___________________________________________________________ 

ಹೆಜ್ೆೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿಯಲಿಾ 

ನಿನನ ಗೆಜ್ೆೆ ದನಿಯ ಕೆೇಳಲ್ೆಂದೆೇ 

ಹೊರಟ್ಟರುವೆ ನಿನನ ಅರಸಿ 

ಲಜ್ೆೆ ಮರೆತು ಬಗುಮಾನ ತೊರೆದು 

ಹೆಜ್ೆೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ೆೆ ಹಾಕುತಾ 

ಬರಲ್ಾರೆಯಾ ಎನನರಸಿ? 

___________________________________________________________ 

ಬ್ೊಗಸೆ ಕಂಗಳ ಹುಡುಗಿ  

ಮ್ಮಗೆಮ್ಮಗೆದು ಕೊಟ್ಟಳು 

ಬ್ೊಗಸೆ ತುಂಬ್ಾ ಕನಸುಗಳ ಸುರಿದು.. 

ಭರವಸೆಯ ಪ್ಾತೆರಯಲಿ 

ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕನಸೆಲಾ ಆವಿಯಾಗುತಿತವೆ  

ಕಣಿಣಂದ ಹನಿಯಾಗಿ ಹರಿದು 

___________________________________________________________ 
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ನಿನನ ಬಟ್ುಟ ನಾನಿರಲ್ಾರೆ ಅಂದವಳು 

ನನನ ಬಟ್ುಟ ಹೊೇಗುವಾಗ 

ಬಟ್ುಟ ಹೊೇದ ನೆನಪ್ುಗಳ ೇೆ ಯಾಕೆ 

ಬಟ್ೂಟ ಬಡದೆ ಕಾಡುತಾವೆ? 

___________________________________________________________ 

ಅಪ್ಧಮನಿ, ಅಭಿಧಮನಿ 

ನುಡಿಯುತಿವೆ ಸನಿಹ ಬ್ಾ ನಿೇ 

ಅಕ್ಷಿಪ್ಟ್ಲ ದವಯಗಳು 

ಕಾತರಿಸಿವೆ ನಿನನ ಕಾಣಲು 

ಹೃತಿಣಮ-ಹೃತುಿಕ್ಷಿಗಳು 

ಇವೆ ನಿನನ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯೊಳು 

ಉಚಾವಾಸ-ನಿಶ್ಾವಸಗಳು 

ನಿೇ ಬರುವ ವಿಶ್ಾವಸದೊಳು 

ತನು-ಮನದಿ ಇಂತು ಬ್ೆೇರುಬಟ್ುಟ 

ಹಾರಿಹೊೇದೆ ಎಂತು ನನನ ಬಟ್ುಟ? 

___________________________________________________________ 

ಓ ತರಳೆ… ನಿನನ ಪ್ೆರೇಮ ಸುಳಿಗಾಳಿ 

ನಾನದಕೆ ಸಿಕಿಬದಿ ತರಗೆಲ್ೆ… 

ಎಲಿಾಗೊಯುಯವುದೊೇ ಅರಿಯ ನೆನಪಿನ ಚಕರಸುಳಿ 

ಇನೆನಷ್ುಟ ಹೊತುತ ತಿರುಗಲ್ೆೇ? 

___________________________________________________________ 

ಕವಿತೆ ಬರೆಯಬ್ೆೇಕೆಂದು 

ನಾನೆೇನು ಬಯಸಿರಲಿಲಾ 

ನಿನನ ಬಯಸಿದ ತಪಿಾಗೆ 

ಬರೆಯದೆೇ ವಿಧಿ ಇರಲಿಲಾ 

___________________________________________________________ 

ಸಖಿ, ನಿನನ ವಿಲ್ಾಸಕೆ ಮನಸೊೇತು 

ವಿಳಾಸವಿಲಾದಂತಾದೆ 

ನಿನನ ಉಸಿರಲಿ ಉಸಿರಾದೆ ನೊೇಡು 

ಹೆೇಳ ಹೆಸರೆೇ ಇಲಾದಂತಾದೆ...!! 

___________________________________________________________ 
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ನಿನನ ಕಣಣಲಾರಳಿದ 

ನಗೆಮಲಿಾಗೆಯ ನರುಗಂಪಿಗೆ 

ಮನದ ಮಾಮರದ 

ಚಿಗುರೆಲ್ೆಗೆೇಕೇ ಕಂಪ್ನ? 

___________________________________________________________ 

ಗೆಳತಿ..ನಿೇನೊಂದು ಬರೆಯದೆೇ ಹೊೇದ 

ಪ್ೆರೇಮ ಪ್ತರ… 

ನಾನದರ ಪ್ರತಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ೆೇ ನಿಗಮಮ್ಮಸಿದ 

ದುರಂತ ಪ್ಾತರ 

___________________________________________________________ 

ಮಾಡಿಬಡಲ್ೆಂದು ನಿನನ 

ಪಿರೇತಿಯ ಋಣ ಸಂದಾಯ 

ಕಣಣಂಚಿನಿಂದಿದೊೇ 

ನಾಲುಿ ಹನಿ ಕಂದಾಯ 

___________________________________________________________ 

ಎದೆಯ ಕನನಡಿ ಚೂರಾಗಿ 

ಮನದಾಳದ ಬಂಬ ನೂರಾಯತು 

ಪ್ುಡಿಯಾದ ಚದುರಿದಾ ಮ್ಮಗ 

ಪಿಸು ನುಡಿಯುತಿದೆ ಮ್ಮಲುವಾಗಿ 

ನಿೇ ಹೆೇಳದೆೇ ಹೊೇದ 

ನಿನನನಿಸಿಕೆಗಳು  

ಇಡಿಯಾಗಿ ದಕಿದೆೇ ಹೊೇದ 

ಅದಾಯವ ಭಾವಗಳ 

ಬಡಿ ಬಡಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿಟ್ಾಟವು 

ಒಡಕಲು ಬಂಬಗಳು 

___________________________________________________________ 
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ಈಗಲೂ ಅಡಾಾಡುವೆ  

ಕಡಲ ತಿೇರದಲಿ 

ನಿೇ ಮರಳುವೆಯೇನೊೇ  

ಎಂಬ ಮರುಳಿನಲಿ  

 

ಉಕಿ ಬರುವ  

ನೆನಪಿನಲ್ೆಗಳ ನಡುವೆ 

ಹೆಜ್ೆೆ ಗುರುತ  

ಹುಡುಕುತತ ಮರಳಿನಲಿ 

___________________________________________________________ 

ಎಡೆಬಡದೆ ಸುರಿವ ಮಳೆಯ  

ಕಂಡರೆೇಕೊೇ ಭಿೇತಿ 

ಹಿೇಗೆಯೇ ಸುರಿದಿತತಲಾ  

ಧಾರೆಯಾಗಿ ನಿನನ ಪಿರೇತಿ 

ಒಮ್ಮಿಲ್ೆೇ ಸುರಿದು ಬರಿದಾದ ನಂತರ 

ಬರಡಾದಿೇತಲಾವೆೇ ಈ ಭೂಮ್ಮಯೂ ನನ ತರ !! 

___________________________________________________________ 

ಎಲಾ ಭವ ಬಂಧನದ  

ಬಡುಗಡೆಯ ಬ್ೆಳಕನಲಿ 

ಇಲಾವಾಗುವೆನೆಂಬ  

ಅವಯಕತ ಅಳುಕನಲಿ 

ಸೊಲಾಡಗಿ ಹೊೇಗುತಿದೆ  

ಬರದಿರುವ ನಾಳೆಯಲಿ 

ಎಲಾಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವೆ  

ಸಾವೆೇ ಮಾತಾಡು !!  

___________________________________________________________ 

ನನನ ಉಸಿರುಸಿರಲೂ 

ನಿೇನಿರುವೆ ಅಂತೆೇನಿಲಾ 

ನಿಟ್ುಟಸಿರಲಿ ನಿೇನಿರೊೇದು 

ನಿಂಗೆೇ ಗೊತತಲಾ 

___________________________________________________________ 
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ಕೊೇಗಿಲ್ೆ ಮ್ಮಟ್ೆಟಗೆ  

ಕಾವು ಕೊಟ್ಟಟದೆಿೇ 

ಕಾಗೆಯ ತಪ್ುಾ 

ಗರಿಬಚಿಚ ಮರಿ  

ಹಾರಿ ಹೊೇಗುತಿರೆ 

ಪ್ೆಚಾಚಯುತ ಬ್ೆಪ್ುಾ 

ಕಾಗೆಯ ಮ್ಮೈಬಣಣ 

ಮಾತರ ಕಪ್ುಾ 

ಕೊೇಗಿಲ್ೆಯ ಮನಸೆಲ್ಾಾ ಕಪ್ುಾ 

ನಿನನದೆೇ ಪ್ಡಿಯಚುಚ 

___________________________________________________________ 

ಎತತಲ್ಾರೆ ನಿನಗಾಗಿ 

ಹತಾತರು ಜನಿ 

ಬ್ೆನನಟ್ಟಲ್ಾರೆ ಹಿಂಬ್ಾಲಿಸಿ 

ಹಗಲಿರುಳು ನಿನನ 

ಆದರೆೇನು ಮಾಡಲಿ 

ಮರೆಯಲ್ಾರೆ ಚಿನನ 

ನೆನಪ್ಾಗುವೆ ಮತೊತಮ್ಮಿ 

ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯೊೇ ಮುನನ 

ಕಳೆದು ಹೊೇಗಿದೆ ಕನಸೊಂದು ಹುಡುಕಕೊಡುವೆಯಾ 

ಮಧುರ ಸೃತಿಗಳ ಹಾಳೆಗಳ ನಡುವೆಲ್ೊಾೇ 

ಮರೆತು ಹೊೇಗಿದೆ ರಾಗವಂದು ನುಡಿಸುವೆಯಾ 

ಅನುರಾಗ ಪ್ಲಾವಿಯ ಚರಣಗಳ ನಡುವೆಲ್ೊಾೇ 

ಮೂಕವಾಗಿದೆ ಮಾತು ದನಿಗೂಡಿಸುವೆಯಾ 

ಏಕಾಂತ ಮೌನದ ಮುಸುಕನ ಅಡಿಯಲ್ೊಾೇ 

ಬ್ಾಡಿಹೊೇಗಿದೆ ವನಸುಮವಂದು ಅರಳಿಸುವೆಯಾ 

ಕಾಡುವ ನೆನಪ್ುಗಳ ನಟ್ಟ ನಡುವೆಯಲ್ೊಾೇ 

ಅಳಿದು ಹೊೇಗಿದೆ ನಂಬಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಡುವೆಯಾ 

ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಕೊೇಲ್ೆಗಳ ಕೊಂಡಿಯಲ್ೆಲ್ೊಾೇ 

ಆತಿೀಯತೆಯ ಅರ್ಮ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವೆಯಾ 

ಕೃತಕ ಬ್ಾಂಧವಯಗಳ ನೆಲ್ೆಗಟ್ಟಟನ ಅಡಿಯಲ್ೆಲ್ೊಾೇ 

___________________________________________________________ 
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ಹುಟ್ಟಟ ಸಾಯೊೇ ನೂರಾರು  

ಸಾಲುಗಳ ಬಟ್ುಟ ಬಡು 

ನಡುವಿನ ನಿಟ್ುಟಸಿರಿನಂತಹ  

ಮೌನಕೆಿ ಕವಿಗೊಡು 

 

ಅಂತಾದರೂ ನಿನನ  

ಮುಟ್ಟಟ ತಟ್ಟಟೇತು 

ಹಾಡಾಗದೆ ಎದೆಯೊಳಗುಳಿದ  

ಪ್ುಟ್ಟ ಸಾಲು 

___________________________________________________________ 

ಪಿರೇತಿಯ ಮುಗಿಲ ಸಾಲು  

ಕರಗಿ ಮಳೆಯಾಗಲ್ೆೇ ಇಲಾ 

ಪ್ದಗಳ ಜ್ೊೇಡಿಸಿ ಬರೆದ ಸಾಲು 

ಕವಿತೆಯಾಗಲ್ೆೇ ಇಲಾ 

 

ಮುಗಿಲು ಇನೆನಲ್ೊಾೇ  

ಮಳೆಯಾಗಿರಬ್ೆೇಕು 

ಕವಿತೆ ಕಣಣಲ್ೆಾೇ  

ಹೊಳೆಯಾಗಿರಬ್ೆೇಕು 

___________________________________________________________ 

ನಿನನ ನೆನಪ್ೆೇ ಬರದ ಜ್ಾಗಕೆಿ 

ಹೊೇಗೊೇಣವೆಂದು ಹೊರಟ್ಟರುವೆ 

ಜ್ೊತೆಗೆ ನಿೇನೂ ಬತಿೇಮಯಾ 

ಕೆೇಳ ೆೇಕೆ ಬಂದಿರುವೆ ! 

___________________________________________________________ 

ಪ್ೆರೇಮ ರಾಗದ ಪ್ಲುಕುಗಳು… 

ಮಧುರ ಸಹಚಯಮದ ಮ್ಮಲುಕುಗಳು 

ಅಡಕವಾಗಿವೆ ಎದೆಯ ಮುದಿರಕೆಯೊಳಗೆ 

ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳಂತೆ 

___________________________________________________________ 
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ಗುರುತೆೇ ಇಲಾದ ಅನಾಮ್ಮಕ ಗಲಿಾಯ 

ತಿರು-ತಿರುಗಿ ಅಲ್ೆದೆನು 

ಹೆಸರೆೇ ಇಲಾದ ನಂಟ್ಟನ ಬಳಿುಯ 

ಹುಡುಕುಡುಕ ಕಳೆದೆನು 

ಹೆೇಗೆ ಹುಡುಕಲಿ ಎಲಿಾ ಹುಡುಕಲಿ 

ನಿನನ ಗುರುತೆೇ ನನಗಿಲಾ 

ನನನ ನೆನಪ್ಲಿ ಉಳಿದು ಹೊೇಗಿರುವ 

ನಿೇನೆೇ ಬ್ೆೇರೆಯಲಾ !! 

___________________________________________________________ 

ಕಡಲಿನ ತಲಾಣಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ 

ದಡಕಿಪ್ಾಳಿಸುವ ತೆರೆಗಳು 

ಒಡಲಿನ ತಲಾಣಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ 

ಕೆನೆನ ಮ್ಮೇಲಿನ ಕಣಿಣೇರ ಕರೆಗಳು 

___________________________________________________________ 

ಕಾಡುವ ನೆನಪ್ುಗಳ ಮರೆಯಲ್ೆಂದು 

ಕಾಡಿಗೆ ಹೊೇದರೂ 

ಕಾಡುತಿವೆ ನೆನಪ್ಾಗಿ ನಿನನ 

ಕಾಡಿಗೆ ಕಂಗಳು 

___________________________________________________________ 

ನಡುರಾತಿರಯಲ್ೆದುಿ ಹಟ್ ಮಾಡಿ 

ಅಳುವ ಮಗುವಿನಂತೆ 

ದಿನ ರಾತಿರ ರಚೆಚ ಹಿಡಿದು ಕಾಡುತಿವೆ 

ನಿನನ ನೆನಪ್ುಗಳ ಕಂತೆ 

___________________________________________________________ 

ನಿನನ ನೆನಪ್ು ಎದೆಯ ಕರೆಗಂಟ್ೆಯ 

ಅದುಮ್ಮದಾಗ 

ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಹೊರಬಂತು 

ಅಂತರಂಗದನುರಾಗ 

___________________________________________________________ 
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ಬಟ್ುಟ ಹೊೇದವಳ  

ಬಟ್ಟಟರಲ್ಾಗದಾಗ 

ಬಟ್ೂಟ ಬಡದೆ ನೆನಪ್ಾಗಿ  

ಬಟ್ಟವಳು… 

ಬರಿ ನೆನಪ್ೆೇ ಆಗಿ  

ಬಟ್ಟಳವಳು…!! 

___________________________________________________________ 

ನಿನನ ನೆನಪಿಂದ ಹೊಳೆಯುತಿತದಿ 

ಕಣುಣಗಳ ೇೆ ಈಗ 

ನಿನನ ನೆನಪಿಂದಲ್ೆೇ 

ಹೊಳೆಯಾಗುತಿತವೆ 

___________________________________________________________ 

ನನನ ತೊೇಳ ತೆಕೆಿಯೊಳಗೆ 

ಹುದುಗಿ ಕುಳಿತಿದಿ ಹುಡುಗಿ 

ಯಾವ ತೊೇಳದ ತೆಕೆಿಯೊಳಗೆ 

ಕುಳಿತಿರುವಳ ೆೇ ಈಗ ಅಡಗಿ 

___________________________________________________________ 

ಅವಳ ಕುರಿತು ಕಟ್ಟಟದ 

ಕವನ ಶ್ಾಯರಿಗಳಿಗೆ ಲ್ೆಕಿವೆೇ ಇಲಾ 

ಬ್ೆೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಂದರೆ 

ಅವಳಿಗೂ ಇದಾಯವುದೂ ಲ್ೆಕಿಕೆಿೇ ಇಲಾ 

___________________________________________________________ 

ನನನ ಹನಿಗಳಿಗೆೇ 

ಯಾವ ಹೆಸರಿನ ಹಂಗೂ ಇಲಾ 

ಕಣಣ ಹನಿಗಳಿಗೆೇಕೆ 

ನಿನನ ನೆನಪಿನ ಹಂಗು 

___________________________________________________________ 

ಮದುವೆ ದಲ್ಾಾಳಿಗಳ ಬಳಿಯರೊೇ 

ಜ್ಾತಕ ಫೇಟ್ೊೇಗಳ ಲಿಸಟಲಿ, 

ಸಾಫೆಟಾೇರ್ ತಂತರಜ್ಞರಿೇಗ 

ಕುಳಿತಿದಾಿರೆ ಲ್ಾಸಟಲಿ  

___________________________________________________________ 
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ಮುಗಿಲು ಮೌನದಲಿ 

ರೊೇಧಿಸುತಿತತುತ 

ಅಂತಯವೆೇ ಇಲಾದ ದುುಃಖಕೆ  

ಮುನುನಡಿಯೊೇ ಎಂಬಂತೆ 

 

ವಸುಧೆಯಾದರೊೇ 

ತಣಣಗೆ ನಿದಿರಸುತಿತಹಳು 

ಕಾರಣವೆೇ ಹೆೇಳದೆ ಹೊೇದ 

ಹುಡುಗಿಯಂತೆ 

___________________________________________________________ 

ನಿೇನಿಲಾದೆೇ ಹೊೇದರೂ 

ನಿೇ ನಿಲಾದೆೇ ಹೊೇದರೂ 

ನಾ ನಿಲಾದಾದರೂ 

ನಾನಿಲಾವಾದರೂ 

ಹುಸಿಯಾದಿೇತೆೇ ನನನ ನಿನನ ಪಿರೇತಿ? 

___________________________________________________________ 

ಕಣಿಣನ ಭಾಷೆ  

ಕಲಿತುಕೊೇ ಗೆಳತಿ 

ಕೆೇಳಿಸಿಕೊೇ ಈ 

ಮೌನದ ವಿನತಿ 

ಹೃದಯ ಸಂವೆೇದನೆಯ ಮಾತಲಿ 

ಹೆೇಳ ೆೇದು ಹಾಯಗೆ 

ಅರಿವಾಗಬ್ೆೇಕು... ನಿನಗೆೇ... 

ಗೊತಾತಗದ ಹಾಗೆ 

___________________________________________________________ 

ಸತುತ ಹೊೇದ 

ಸಂಬಂಧವ 

ನೆನೆಯೊೇದಾಯಕೆ ಅಂತಿರಾ? 

ಸತತವರು 

ಬದುಕ ಬಂದ 

ಪ್ವಾಡಗಳಿವೆ ನಂಬತೇರಾ? 

___________________________________________________________ 



ಮನಸಿನ ಮಮಮರ http://vijaykannantha.wordpress.com/                            ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನನಂತ್ 

ಬ್ಾಾಗ್ ಮನಸಿನ ಮಮಮರ ಹಾಗೂ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂತರಂಗದ ಆಪ್ತಸವರದ ಹನಿಗಳ ಸಂಗರಹ  
20 

ಇದೂ ಕೂಡಾ ಇನೊನಂದು ಭಾವಾನುವಾದ. ಈ ಪ್ದಯ ನಾನು ಒಂಬತತನೆೇ ಕ್ಾಾಸಿನಲ್ಲಾದಾಾಗ ಓದಿದುಾ. ಅಂತೆಯೇ ಅಚುುಮೆಚ್ಚುನದುಾ. ಇದು ಭಾವಾನುವಾದವೆೇ 
ಹೊರತು ಭಾಷಾನುವಾದವಲಾ 

ಮೂಲ: ಸ್ುಭದಾಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್    ಕವಿತೆ : ಮೆೇರಾ ನಯಾ ಬಚ ಪ್ನ್ 

 

ಮತೆತ ಮತೆತ ನೆನಪ್ಾಗುತಿದೆ ಆ ಬ್ಾಲಯಕಾಲ, 

ಮತೆತಂದಾದರೂ ಬಂದಿೇತೆ ಆ ರಮಯ ಚೆೈತರಕಾಲ? 

 

ಬಡವ ಬಲಿಾದ ಎಂಬ ಭೆೇದ ಗೊತಿತರದ, 

ಜ್ಾತಿ-ಧಮಮಗಳ ಸೊೇಂಕೆೇ ಇರದ 

ನನನ ಪ್ುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ನಾನೆೇ ರಾಣಿ, 

ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ಕಲಾವಾಗಿ ಹರಕು ಗೊೇಣಿ 

 

ಚಂದಮಾಮನ ನೊೇಡುತಾ ಬ್ೆಳದಿಂಗಳ ಕೆೈತುತುತ, 

ಅತುತ ಕರೆದಾಗಲ್ೆಲಾ ರಮ್ಮಸಿ ಅಮಿನ ಸಿಹಿಮುತುತ 

ಅಜೆಿಯ ಮಡಿಲಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆೇಳಿದ ಕತೆ, 

ತಟ್ುಟತಿರಲಿಲಾ ಯಾವ ದುುಃಖ, ಕಷ್ಟ, ವಯಥೆ 

 

ಬರಲ್ಾರೆಯಾ ಮತೊತಮ್ಮಿ ಮರಳಿ ಓ ಬ್ಾಲಯಕಾಲ, 

ಬೇಸಲ್ೊೇಸುಗ ಇನೊನಮ್ಮಿ ನಿನನ ದಿವಯ ಮ್ಮೇಹಜ್ಾಲ 

ಹಿೇಗೆ ಬ್ಾಲಯವ ಮರಳಿ ಕರೆವ ಹೊತಿತನಲಿ, 

ಒಳ ಬಂದಳು ನನನ ಮುದುಿ ಮಗಳು ಗತಿತನಲಿ 

 

ತಪ್ುಾ ಹೆಜ್ೆೆಯ ಮ್ಮೇಲ್ೆ ಹೆಜ್ೆೆ ಹಾಕುತಾ, 

ತೊದಲುನಡಿಯಂದಲ್ೆ ನನನ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತಾ 

ಅವಳಂತೆಯೇ ನಾನು ತೊದಲುನಡಿಯುತಾತ, 

ಬಗಿದಪಿಾದೆ ಕೆೈ ಹಾಕ ಕೊರಳ ಸುತಾತ 

 

ವಷ್ಮಗಳ ಹುಡುಕಾಟ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬತುತ ಕಳೆದ  

ಬ್ಾಲಯವು ಮತೆತ ಮರುಕಳಿಸಿತುತ 

 

 



ಮನಸಿನ ಮಮಮರ http://vijaykannantha.wordpress.com/                            ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನನಂತ್ 

ಬ್ಾಾಗ್ ಮನಸಿನ ಮಮಮರ ಹಾಗೂ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂತರಂಗದ ಆಪ್ತಸವರದ ಹನಿಗಳ ಸಂಗರಹ  
21 

ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಾಾ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ುಾ… 

ಚಂದಮಾಮನ ತೊೇರಿಸಿ ಮ್ಮಲದ ಕಥೆ ಹೆೇಳಿದೆರ 

ಚಂದರಕಂದಕಗಳ ಬಗೆಿ ಮಗು ಕೆೇಳುತೆತ, 

ಪ್ುಷ್ಾಕವಿಮಾನದ ಸೊಗಸು ಹೆೇಳ ೆೇಕೆ ಹೊೇದೆರ 

ಆಗ ಪ್ೆಟ್ೊರೇಲ್ ಎಲಿಾತುತ ಅಂತ ಕೆಣಕುತೆತ 

ರಕತಬೇಜ್ಾಸುರರ ಕಥೆ ಹೆೇಳ ೆೇಣ ಅಂದೆರ 

ಆಗ ಕೊಾೇನಿಂಗ್ ಎಲಿಾತುತ ಅಂತ್ ಸವಾಲ್ೆಸೆಯುತೆತ 

ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಾಾ ಕಲಾನೆಗಳ 

ಕಥೆ ಕೆಡಿಸಿಬಟ್ಟಟದಾಿರೆ... 

ನೂರಿನೂನರು ವಷ್ಮಗಳ ಮುಂಚೆನೆೇ ನಾನು 

ಹುಟ್ೆಬೇಕತುತ ಅಂತ ಅನುಸತೆತ ಒಮ್ಮಿಮ್ಮಿ 

___________________________________________________________ 

( ನೆೇಮಿಚಂದಾರ ‘ಯಾದ್ ವಶೆೇಮ್’ ಒದಿ ನೊೇಡಿ. ಆಮೆೇಲ್ೆ ಜೇವಮಾನದಲ್ೆಾೇ ದೆವೇಷದ ಯೇಚನೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೂಡಾ ಯಾರ ಕನಸ್ಲೂಾ ಸ್ುಳಿಯಲ್ಾರದು) 

ಬ್ೆೇಕ್ೆೇ ಹೆೇಳಿ…ಈ ಪ್ರಿಯ ದೆವೇಷ…? 

ಕಾನಸಂಟ್ೆರೇಶ್ನ ಕಾಯಂಪಿನ ಕೆರಮ್ಮಟ್ೊೇರಿಯಂನಲಿಾ 

ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೊೇದ 

ವಿಷ್ಗಾಳಿಯ ಹಾಯಸಿದ ಛೆೇಂಬರಿನೊಳಗೆ 

ಉಸಿರಾಡುತತಲ್ೆೇ ಇಲಾವಾಗಿಹೊೇದ 

 

ಕಾಮಪಿಪ್ಾಸು ನಾಜಿ ಸೆೈನಿಕರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ದಾಹಕೆಿ ಸಿಲುಕ ನಲುಗಿಹೊೇದ 

ವಿಜ್ಞಾನಿ-ವೆೈದಯರುಗಳ ಪ್ರಯೊೇಗಗಳಿಗೆ 

ಬಲಿಪ್ಶ್ುವಾಗಿ ನರಳಿದ 

 

ತಮಿವರನೆಲಾ ಕಣೆಣದುರೆೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 

ಬದುಕದೂಿ ಶ್ವವಾದ 

ತುಂಡು ಬ್ೆರಡಿಾಗೂ ಗತಿಯಲಾದೆ ಮೂಳೆಚಕಿಳವಾಗಿ 

ಸೊರಗಿ ಅಸುನಿೇಗಿದ 

 

ನೂರು ಸಾವಿರ ಸಾವಿನ ಕಥೆಯನುನ ಕೆೇಳಿದ ಮ್ಮೇಲೂ 

ಎದೆಯ ಮ್ಮೇಲ್ೊಮ್ಮಿ ಕೆೈಯಟ್ುಟ ಕೆೇಳಿ ನೊೇಡಿ… 

ಬ್ೆೇಕೆನುನಸುತಿತದೆಯೇ ಈ ಜನಾಂಗಿೇಯ ದೆವೇಷ್? 
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ಇನೆನಷುು ಕ್ಾಲ ಸ್ಹಿಸಿ ತೆಪ್ಿಗಿರಬ್ೆೇಕು...? 

ಹೊಡೆದರೂ ಬಡಿದರೂ, ವಾಚಾಮಗೊೇಚರ ಬ್ೆೈದರೂ 

ತುಟ್ಟಪಿಟ್ಕೆಿನನದಂತೆ ಸುಮಿನಿರಬ್ೆೇಕಂತೆ 

ಆಳಿನಂತೆ ದುಡಿದರೂ, ಹಗಲಿರುಳು ಗೆೇಯರಿೂ 

ಕೆೈಕಾಲು ಬತಿತದರೂ ಸುಮಿನಿರಬ್ೆೇಕಂತೆ 

 

ಜೂಜಿನಲಿ ಹಣ ಕಳೆದರೂ, ಮ್ಮೇಜಿನಲಿ ಮ್ಮೈ ಮರೆತರೂ 

ಮನೆ ಮಯಾಮದೆಗಾಗಿ ಸುಮಿನಿರಬ್ೆೇಕಂತೆ 

ಹಣ ತರಲಿಲಾವೆಂದು ಜರಿದರೂ, ಉರಿವ ಕೊಳಿುಯನೆೇ ನುರಿದರೂ 

ಅವುಡುಗಚಿಚ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಿನಿರಬ್ೆೇಕಂತೆ 

 

ಮನು ಹೆೇಳಿದಿ ನಂಬ, ಮನಸಿನ ಮಾತನೆನೇ ನುಂಗಿ 

ನಾಲುಿ ಕೊಣೆಯೊಳಗೆೇ ಬಂಧಿಯಾದರೂ ಸುಮಿನಿರಬ್ೆೇಕಂತೆ 

ತಾಳಿಗೆ ಕೊರೊಳ ೆಡಿಾದ ಮಾತರಕೆಿ, ಕುಣಿಸೊೇ ಗಂಡಿನ ಸೂತರಕೆಿ 

ಕೇಲುಬ್ೊಂಬ್ೆಯಂತೆ ಕುಣಿದು ಸುಮಿನಿರಬ್ೆೇಕಂತೆ 

 

ಗಂಡ ಸತತರೆ ವಿಧವೆ, ಗಂಡಿಗಾದರೆ ಮರುಮದುವೆ, 

ಸತಿಯಾಗಿಸಿ ಚಿತೆಯೇರಿಸಿದರೂ ಸುಮಿನಿರಬ್ೆೇಕಂತೆ 

ಕಾಲ ಬದಲ್ಾದರೆೇನಂತೆ, ಶ್ೆ ೇಷ್ಣೆಗೆ ಹಲವು ಮುಖಗಳಂತೆ, 

ಸಹಿಸುವ ತಾಕತುತ ಇದಿ ಮಾತರಕೆ ಸಹಿಸುವುದೆೇಕಂತೆ 

 

ಸುಮಿನಿದಿಿದು ಿಸಾಕನುನ, ಸಮಾನತೆಯು ಬ್ೆೇಕನುನ 

ಗಂಡಿಗೆ ಸರಿ ಮ್ಮಗಿಲ್ೆನಿಸಿ ಮುನುನಗುಿವ ಹೆಣೆಣೇ ನಿೇ ಯಾಕೆ ಸುಮಿನಿರಬ್ೆೇಕು? 

___________________________________________________________ 

ಎರಡು ನಿರಿೇಕ್ಷೆ.. ಎರಡು ಮೌನ.. 

ಮತೆತರಡು ದಿವಯ ಏಕಾಂತಗಳ 

ನಡುವೆ ಬಂದು ಹೊೇದ 

ಎರಡು ಕನಸುಗಳ ನೆನಪ್ುಗಳ ೇೆ 

ಸಾಕಲಾವೆ… 

ಹೊಸ ಕನಸುಗಳೆರಡರ 

ಬೇಜ್ಾಂಕುರಕೆಿ 

___________________________________________________________ 
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ನಾ ಕಳೆದುಕ್ೊಂಡಿದುಾ….ಮತೆತಂದೂ ಸಿಗಲ್ಾರದುಾ 

ಮಳೆಗಾಲದ ಅಂಗಳದ 

ದಬ್ೆಬ ಮ್ಮೇಲಿನ ಪ್ಾಚಿ ಲ್ೊೇಳ  ೆಮ್ಮೇಲ್ೆ 

ಕಾಲಿಟ್ುಟ ಜ್ಾರಿ ಬದಿಿದುಿ 

ನಿದೆಿಯಳೆದರೂ ಕಣೆತರೆದು 

ಸೊೇಣೆಯಾರತಿ ಪ್ಂಚಕಜ್ಾೆಯಕೆಿ 

ಕಾಗದದ ಕೊಟ್ೆಟ ಹಿಡಿದಿದುಿ 

 

ಚಾಪ್ೆ ಹಣುಣ ಪಿತತವೆಂದು ಎಷ್ುಟ ಹೆೇಳಿದರೂ 

ಕೆೇಳದೆ ಸಮಾ ತಿಂದು 

ಹೊಟ್ೆಟನೊೇವು ಬಂದಿದುಿ 

ಹಬಬದಗುಡಿ ಸುತಿತ ಸುತಿತ 

ಬತಿತಹೊೇಗಿ ನೊೇವಾದ ಪ್ಾದಗಳಿಗೆ 

ಅಮಿ ಎಣೆಣ ಬಳಿದಿದುಿ 

 

ಕಾಟ್ು ಮಾವಿನ ಮರಕೆಿ 

ಸಾಧೆಮಯ ಮ್ಮೇಲ್ೆ ಕಲುಾ ಹೊಡೆದು 

ಹುಳಿ-ಸಿಹಿ ಹಣುಣ ತಿಂದಿದುಿ 

ಬಂಬಲಕಾಯಯ ರುಚಿ 

ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸೊೇಕದಾಗ ಅದರ ಹುಳಿಗೆ 

ಮುಖವ ಕವುಚಿದುಿ 

 

ಹುಚುಚ ಮಳೆಗೆ ಸೊಕಿ ಹರಿವ 

ಹೊಳೆಯಲಿ ಬಳಿದು ಬರುವ ಮರಗಳ 

ಲ್ೆಕಿ ಇಡಲು ಸೊೇತಿದುಿ 

ಸುಳ ುೆೇ ಹೊಟ್ೆಟನೊೇವಿನ 

ನೆಪ್ ಹೆೇಳಿ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಶ್ಾಲ್ೆಗೆ 

ಚಕಿರ್ ಹಾಕದುಿ 

 

ಇವೆಲ್ಾಾ ಮತೆತ ಬರಲ್ಾರದೆಂದೆೇನೊೇ 

ಮತೆತ ಮತೆತ ನೆನಪ್ಾಗಿ ಕಾಡಿದುಿ 

ನೆನಪಿನ ನವಿರಿಗೆ ಕಣಣಂಚು ಹಸಿಯಾಗಿ 

ಪ್ುಟ್ಟ ಹನಿಯೊಂದು ಜ್ಾರಿದುಿ !! 
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ಯಾಕ್ೆ ಬ್ೆೇಕಿತುತ ಇದೆಲ್ಾಾ…? ( ಪೆಾೇರಣೆ: ಕ್ಾರಂತರ ಮೂಕಜಿಯು ಆಡುವ ದೆೇವರ ಅವತಾರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತುಗಳು) 

ಯಾಕೆ ಬ್ೆೇಕತುತ ಈ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಾಾ 

ದುಷ್ಟರು-ದುರುಳರು ಹುಟ್ಟಟ ಬ್ೆಳೆದು 

ಅಮಾಯಕ ಜನಗಳ ಮ್ಮಟ್ಟಟ ತುಳಿದು 

ಅಟ್ಟಹಾಸಗೆೈದು ಮ್ಮರೆದಾಡಿದ ಮ್ಮೇಲ್ೆ 

 

ಅವತಾರಗಳ ಹೆಸರಲಿ ಜನಿಪ್ಡೆದು 

ಅದೆಷೊಟೇ ಕಾಲಗಳ ತನಕ ತಡೆದು 

ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಕಾದಾಟ್ವು ನಡೆದು 

ಯುದಧದಲಿ ಅಮಾಯಕರ ನೆತತರು ಹರಿದು 

 

ಬ್ೆೇಕತೆತ ಈ ಅವತಾರಗಳ ರಗಳೆಯಲ್ಾಾ..? 

ಸವಮಶ್ಕತ ಅವನು ಅನುನವರಲಾ 

ದುಷ್ಟರೆೇ ಹುಟ್ಟದಂತೆ ಮಾಡಿಬಡಬಹುದಲಾ 

ಆಗ ಕಾಯುವ ಕೊಲುಾವ ರಗಳೆಯೇ ಇಲಾ. 

 

ಹಾಗೆನಾದರೂ ಆದರೆ ಅವನ ನೆನೆಯುವವರೆೇ ಇಲಾವಾಗಿ 

ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ಜನಕೆ ಆದರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ 

ಅವನ ಅಸಿತತವ ಜಗದಿಂದಲ್ೆೇ ಅಳಿದುಹೊೇಗಿ 

ಬಡುವ ಅಪ್ಾಯದ ಕುರಿತಾದ ಭಿೇತಿಯೇ? 

ಅಬ್ಾಬ!.. ದೆೇವರೂ ಕೂಡಾ ಇಷ್ುಟ ಸಾವಥಿಮಯೇ 

___________________________________________________________ 

ಜಗತಿತನ ಮ್ಮತತ ಮ್ಮದಲ  

ವಂಚನೆಯೇನಲಾ ಇದು 

ಆದರೂ ನನನ ಪ್ಾಲಿಗಿದು  

ಮ್ಮದಲನೆಯದು ಅಲ್ಾವ? 

ಜಗತಿತನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವಳ ೇೆನು  

ಅಲಾ ನಿೇನು... ಆದರೂ  

ಅವರಾ ಯರೂ ನಿೇನಾಗಲ್ಾರರು ಅಲ್ಾವ? 

___________________________________________________________ 
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ಸಪ್ತ ವಣಮದ ಸುಪ್ತ ಕನಸೊಂದು 

ಗುಪ್ತಗಾಮ್ಮನಿಯಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದು 

ವಯಕತಪ್ಡಿಸುವಾಸೆ ತಿಳಿಯದು ಹೆೇಗೆಂದು 

ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಎದೆಯೊಳಿಂದು 

ಕಲಾನೆಯ ಮೂಸೆಯಲಿ ಎರಕ ಹೊಯಿ 

ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯ ಹನಿ-ಹನಿಯಲಿ ನಿತಯವೂ ತೊಯಿ 

ಮನದಂಗಳದಿ ಬತಿತ ಬ್ೆಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯಿ 

ಭಾವತಂತುಗಳ ಹೊಸೆದು ನವಿರಾಗಿ ನೆೇಯಿ 

ಹೊತಿತರುವೆ ಇಂತೊಂದು ಮಹದಾಶ್ೆಯ ಮೂಟ್ೆ 

ಸನನದಧನಾಗಿ ಆಡಬ್ೆೇಕದೆ ಸವಪ್ನದ ಬ್ೆೇಟ್ೆ 

ಹಗುರಾಗಿಸಿ ಬ್ಾಳಿನ ಜಂಜಡಗಳ ಹೊರೆ 

ಕನಸುಗಳ ರೆಕೆಿಬ್ೆೇಕು ಹಾರಲಿಕೆಿ ಖರೆೇ 

___________________________________________________________ 

ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗಲ್ೆಲಾ 

ಯಾರೊೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು 

ಅಂತಾರೆ… 

ಅಯೊಯೇ.. ನಿಂಗಂತೂ 

ದಿನವಿಡಿೇ ಆಕಳಿಸೊೇದೆೇ 

ಹಂಗಾರೆ 

___________________________________________________________ 

ನಿನೆನೇ ನಾನಾಯಕೆ ಆರಿಸಿದುಿ 

ಅಂತ ಕೆೇಳಿದೆಿ ನಿೇನೊಮ್ಮಿ 

ಈಗ ನಿನನ ನೆನಪ್ಾದಾಗಲ್ೆಲಾ 

ನನೆನೇ ನಾ ಕೆೇಳ ೆೇದು ಅದನೆನೇ 

___________________________________________________________ 

ನಮಿ ಪಿರೇತಿಯ ಕೊಲ್ೆಗಾರಳು 

ನಿೇನೆೇ ಆದರೂ 

ನನಗೆೇಕೆ 

ನಿನನ ನೆನಪ್ಲಿ ನರಳುವ 

ಜಿೇವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ? 

___________________________________________________________ 
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ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನ ನೆನಪ್ಾಗಿ ಕಾಡಬ್ೆೇಡೆವೇ.. 

ಯಾವಾಗೂಾ ಕಣಿಣಗೆ ಕಸ ಬತತಂದೆರ 

ಯಾರೂ ನಂಬಲ್ೆವೇ ! 

___________________________________________________________ 

ಈ ಜಗತತಲಿಾ ಬದಲ್ಾವಣೆ ನಿರಂತರ 

ಅಂತ ಹೆೇಳುತೆತ ವೆೇದಾಂತ 

ಆದರೆ ನಿೇನೂ ಬದಲ್ಾಗಿ 

ಬಟ್ೆಟ ನೊೇಡು… ಅದೆೇ ದುರಂತ 

___________________________________________________________  

ಬಹಳ ದೂರ ನಿೇ ಹೊೇಗಿಬಟ್ೆಟ 

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲ್ಾಗದಷ್ುಟ… 

ಬ್ೆೇಸರವಾಗಿದುಿ ಅದಕಿಲಾ 

ಬದಲ್ಾಗಿ ಬಟ್ೆಟಯಲಾ ನಿೇ 

ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೊೇಡಲೂ ಆಗದಷ್ುಟ..! 

___________________________________________________________ 

ಚರಿತೆರ ಮರುಕಳಿಸುತೆತ ಅನೊನೇ ಮಾತನುನ ನಂಬ 

ಖುಶಿಯಂದ ಕಾಯುತತ ಕುಳಿತಿದೆಿ 

ನಿೇ ಮತೆತ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು… 

ಆದರಿೇಗ ಯಾಕೊೇ ದಿಗಿಲ್ಾಗುತಿತದೆ ನೆನಪ್ಾಗಿ 

ನಿೇ ಕಳೆದು ಹೊೇಗಿದುಿ ಕೂಡಾ 

ಅದೆೇ ಚರಿತೆರಯ ಭಾಗವೆಂದು ! 

___________________________________________________________ 

 ಸದಾ ನಿೇ ಜ್ೊತೆಯಾಗಿರು  

ಅಂತ ಪ್ಾರಥಿಮಸಿದೆಿ 

ಯಾವುದೊೇ ದೆೇವತೆ  

ಅಸುತ ಅಂದಿರಬ್ೆೇಕು 

ಈಗ ಮರೆಯಬ್ೆೇಕು  

ಅಂದುಕೊಂಡರೂ ಸದಾ ನಿನನ  

ನೆನಪ್ಾಗೊೇದು ಅದಕೆಿೇ ಇರಬ್ೆೇಕು 

___________________________________________________________ 
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ನಿನೆನದೆಯಲಿ ಊಟ್ೆಯೊಡೆದು 

ಚಿಮ್ಮಿದ ಪಿರೇತಿಯ ಜಿನುಗು 

ಭಾವ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ 

ನನೆನದೆಯ ನಡುಗುಡೆಾಯ ಸುತುತವರಿದಾಗ 

ಮನದಲ್ೆಾೇನೊೇ ಅರಿಯದ ಪ್ುಳಕವಿತುತ 

 

ನಾನರಿಯದೆ ಹೊೇದುದೆಂದರೆ... 

ಏರಿದ ನಿೇರೂ ಸಹಾ  

ಇಂದಲಾ ನಾಳ  ೆಇಳಿಯಲ್ೆೇಬ್ೆೇಕು  

ನಿನನ ಗಮಯದ ಕಡಲು ಬ್ೆೇರೆಯರಬ್ೆೇಕು 

___________________________________________________________  

ಎದೆಯ ಕಣಿವೆಯೊಳಗೆ 

ಧುಮ್ಮಿಕುಿವ ನೆನಪ್ುಗಳ ಜಲಪ್ಾತವ 

ಹಿಡಿದಿಡಲು ಕಟ್ಟಟ ಸೃತಿಗಳ ಕಟ್ೆಟ 

ಒಲವಿನ ಒರತೆಯ 

ಎದೆಯೊಳಗೆೇ ಅದುಮ್ಮಟ್ೆಟ 

ಈಗ ಬದುಕು ನಿಂತ ಹಿನಿನೇರು! 

 

ಹಿಂದೊಮ್ಮಿ ನೆನಪ್ುಗಳ ಮಳೆಯಾದಾಗ 

ಭಾವಪ್ರವಾಹ ಉಕಿ ಹರಿದಿದಿಕೆಿ ಸಾಕ್ಷಿ 

ಕೆನೆನ ಮ್ಮೇಲ್ೆ ಕರೆಗಟ್ಟಟದ ಕಣಿಣೇರು 

___________________________________________________________ 

ಪಿರೇತಿ ಮಳ  ೆನಿಂತ ಮ್ಮೇಲ್ೆ 

ಹೆೇಗೆ ಹೆಚಿಚೇತು  

ಒಲವಿನ ಒಳಹರಿವು? 

ಸದಿಿಲಾದೆ ಸೊೇರಿಹೊೇಗಿದೆ 

ಎದೆ ಕಟ್ೆಟಯೊಳಗಿನ 

ಒಲವು ಕೂಡಾ 

ಇನೆನಲ್ೊಾೇ ಸಮೃದಿಧ... 

ನನನ ಎದೆಯಷೆಟೇ ಬರಡು 

___________________________________________________________ 
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ನನನ ನಿರಿೇಕ್ಷೆ-ಕನಸುಗಳೆಲಾ 

ಕಣಣ ಕಟ್ೆಟಯೊಳಗೆೇ ಜ್ೊೇಪ್ಾನವಾಗಿವೆ 

ಆದರೂ ಒಮ್ಮಿಮ್ಮಿ  

ಹನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮುಿತತವೆ 

ನಿೇ ಬಂದೆಯಾ ಎಂದು  

ಇಣುಕ ನೊೇಡಲು ಅಷೆಟ !! 

___________________________________________________________  

ಭಾವ ತಿೇರದೊಳು  

ನಾ ಏಕಾಂಗಿಯಲಾ 

ತಿೇರದ ನೆನಪ್ುಗಳ  

ಅಲ್ೆಯ ಸಪ್ಾಳವಿದೆಯಲಾ 

ಕಾಡುವ ಕ್ಷಣಗಳ  

ಮ್ಮರೆತ ಭೊೇಗಮರೆಯುತಿತದೆಯಲಾ 

ಒದೆಿ ಮರಳಿನ ಮ್ಮೇಲ್ೆ  

ನಿನನ ಹೆಜ್ೆೆಗುರುತಿದೆಯಲಾ 

ಕವಿಯ ತುಂಬದ  

ನಿನನ ಗೆಜ್ೆೆ ದನಿಯದೆಯಲಾ 

ಅದಕೆೇ ಹೆೇಳಿದುಿ  

ನಾ ಏಕಾಂಗಿಯಲಾ… 

ನಿನನ ಸಹಚಯಮದ  

ಮಧುರಸೃತಿಯರುವ ತನಕ 

ಇಂದಲಾ ನಾಳ  ೆಮಳ  ೆ 

ಬರಲ್ೆೇಬ್ೆೇಕು 

ಧರೆಯ ಧಗೆಯು ತಣಿದು  

ತಂಪ್ಾಗಲ್ೆೇಬ್ೆೇಕು 

 

ನನನ ಚಿಂತೆ ಬ್ಾರದ  

ಮಳೆಯ ಕುರಿತಲಾ 

ಬಂದೆೇ ಬರುತಿತ ಎನನಲು  

ನಿೇನೆೇನು ಮಳೆಯಲಾವಲಾ! 

___________________________________________________________ 
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ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ೇೆ ಹಿೇಗೆ- 

ಮನವ ಕೆದಕ 

ಯೊೇಚನೆಯ ಬ್ೆದಕ 

ಸುಡುವ ಬಸಿಲಿನ ಬ್ೆೇಗೆ 

ಥೆೇಟ್ ನಿನನ ನೆನಪಿನ ಹಾಗೆ! 

___________________________________________________________ 

ಗಮಯವೆತತಲ್ೊೇ… ಗುರಿ ಯಾವುದೊೇ 

ಗೊತಿತಲಾ… ಓಡುತಿತದೆಿೇವೆ 

ಮುಗಿರಿಸಿ ಬದಿರೂ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡೆದುಿ 

ಮತೆತ ಓಡುತಿತದೆಿೇವೆ 

ಕಾಲಕೆಿ ತಕಿಂತೆ ಕೊೇಲ… ಬ್ೆಂಕ ಹಚಿಚದ ಬ್ಾಲ 

ದಿಕೆಿಟ್ುಟ ಓಡುತಿತದೆಿೇವೆ 

ಸಂಬಂಧ-ಬಂಧ ಅನುರಾಗ ಅನುಬಂಧ 

ಧಿಕಿರಿಸಿ ಓಡುತಿತದೆಿೇವೆ 

ಸಾಧೆಮಯೊೇ ಜಿದೊಿೇ…ಅರಿಯದೆಯೊೇ ಅರಿತಿದೊಿೇ 

ಒಟ್ಾಟರೆ ಓಡುತಿತದೆಿೇವೆ 

ಗೆಲುಾವುದೆಂಬುದೆೇ ಇಲಾ, ಬರಿ ಮ್ಮೈಲಿಗಲುಾಗಳ ೇೆ ಎಲಾ 

ದಾಟ್ಟ ಮುನುನಗಿಿ… ಓಡುತಿತದೆಿೇವೆ 

ಕೊನೆಯಲಾದ ಈ ಓಟ್…  

ಕೊನೆಯ ನಿಲ್ಾಿಣದ ತನಕ 

ಮಡದಿಯ ಮುದಿಿಸಲು 

ರವಿ ಬರಲಿಲಾವೆಂದು 

ಮಾಾನತೆಯ ಮುಸುಕೊಳಗೆ 

ಇಳ  ೆಮಲಗಿಹಳು ಇಂದು 

ಮಳ  ೆಸುರಿದರೂ ತಣಿಯಲಿಲಾ 

 ಅವಳ ಕೊೇಪ್ 

ಕೆನಿನೇರಾಗಿ ಹರಿಯುತಿದೆ  

ಅವಳ ಕಣಿಣೇರು... ಪ್ಾಪ್ 

___________________________________________________________ 
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ಮನಸಿನ 'ಸವಣಮಗಳು ಧಿೇಘಮ ಸಂಧಿ' ಯಾಗುವ ಮುನನ  

ನಿನನ ಬದುಕನಲಿ ಯಾರದೊೇ 'ಆಗಮ' ನ...  

ನನನ 'ಲ್ೊೇಪ್' ಗಳು ಏನೆಂದು ಕೂಡಾ ತಿಳಿಸದೆೇ  

ನನನ ಮರೆತು ಬಡೆಂಬ ನಿನನ 'ಆದೆೇಶ್'ವು ಕೂಡಾ  

ನನನ 'ಕಮಮ ದಾರಿಯ ಮ್ಮೇಸ' ವಿರಬ್ೆೇಕು !! 

___________________________________________________________ 

ಮಳೆಗಾಲದೊಂದು ತಣಣನೆಯ ರಾತಿರಯಲಿ, 

ಕಪೇಲ ಚುಂಬಸುವ ನಿನನ ನೆನಪಿನಶ್ುರ ಧಾರೆಯಲಿ, 

ಒದೆಿಯಾದ ಮನದ ಅಂಗಳದ ತುಂಬ್ೆಲ್ಾಾ, 

ನಿೇ ನಲಿದು ಹೊೇದ ಹೆಜ್ೆೆಯದೆೇ ಗುರುತು 

___________________________________________________________ 

ಹೃದಯದ ಪಿಸುಮಾತುಗಳಿಗೂ ಸಾಂದಿಸಿ 

ಕವಿಯಾದವಳ ೇೆ ಕೆೇಳು 

ಈಗ ಕೂಗಿ ಕರೆದರೂ ಕೆೇಳ ೆೇಲ್ಾಾ ಅಂದೆರ 

ನಂಬ್ೊೇದು ಹಾಯಗೆ ಹೆೇಳು? 

___________________________________________________________ 

ಕಣಣಂಚಿನ ತೆೇವ ಆರಿ ಹೊೇದಿೇತು 

ಇಂದಲ್ಾಾ ನಾಳೆ… 

ಎದೆಯೊಳಗಿನ ಗಾಯಕೆಿ 

ಮದುಿ ಗೊತಿತದಿರೆ ಹೆೇಳ  ೆ

ಈಗ ಕತತಲ್ಾದ ಮಾತರಕೆಿ 

ಸೂಯಮ ಹುಟ್ಟಟದುಿ ಸುಳಾುಗೊೇದೆೇ 

ಮನಸು ಮುರಿದ ಮಾತರಕೆಿ 

ಪ್ೆರೇಮ್ಮಸಿದ ಹೃದಯ ಕಲ್ಾಾಗೊೇದೆೇ? 

___________________________________________________________ 

ಬದುಕು ನಿಂತ ರಾಡಿ 

ನಿೇರಂತಾಗಿದೆ 

ನಿನೆನ ಮಳೆಯ ಬರುಸಿಗೆ 

ಕೊೇಡಿ ಹರಿದಿದಿ ಮರೆತಿದೆ 

ನಾಳ  ೆಮಳ  ೆಬ್ಾರದೆೇ 

ಹೊೇಗಬಹುದೆೇನೊೇ ಆದರೆ 

ಅರಳದೆ ಹೊದಿೇತೆ 

ಭರವಸೆಯದೊಂದು ತಾವರೆ? 

___________________________________________________________ 
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ಎಲ್ೊಾೇ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ನದಿ 

ಕೆಂಪ್ಾಗಿ ಮ್ಮೈತುಂಬಕೊಂಡಂತೆ 

ಎಲ್ೊಾೇ ಇರುವ ನಿನನ ನೆನಪ್ಾಗಿ 

ನನನ ಕಣುತಂಬ ಬಂತು  

___________________________________________________________ 

ಮುಗಿದು ಹೊೇಗಲಿ ಬಡು 

ಮುಗಿಯದೆೇ ಉಳಿದುಹೊೇದ ನೆನಪ್ುಗಳು 

ಮುಗಿವೆ ನಾ ಕೆೈಯನು  

ಮರುಕಳಿಸದಿರು ಮತೆತ 

ಮುಂದಿನ ಜನುಮದಲಿ  

ನೆನಪ್ಾಗಿ ಕಾಡಲು 

___________________________________________________________ 

ಕಳೆದ ನಿನೆನಯ ರಂಗಿನೂನ ಮಾಸಿಲಾ 

ಈವತಿತಗಾಗಲ್ೆೇ ಹೊಚಚ ಹೊಸ ಬಣಣ 

ಮುಂದೆ ಏನಿದೆಯೊೇ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಿತಲಾ 

ನಾಳೆಯ ಕನಸಿನೊೇಕುಳಿ ತುಂಬದೆ ಕಣಣ 

  

ಕಾಡುವ ನಿನೆನಯ ಯಾತನೆ ಇಂದಿಲಾ 

ವತಮಮಾನದ ಬಸಿಗೆ ಹಳೆಯದು ರದಿಿ 

ನಾಳೆಯ ಯೊೇಚನೆಯು ಈಗಲ್ೆ ಬ್ೆೇಕಲಾ 

ಹೆೇಳಿ ಹೊಸತೆೇನಿದೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದಿಿ 

  

ಆದರೂ ಒಮ್ಮಿಮ್ಮಿ ಭೂತದಲಿ ಇಣುಕುತಾತ 

ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಂಡಲ್ೆವ ಚಾಳಿ 

ಕಲಸಿ ಹೊೇದ ಬಣಣಗಳ ಬ್ೆದಕುತಾತ 

ಕಳೆದ ರಂಗು ಮತೆತ ಸಿಗಬಹುದೆೇ ಹೆೇಳಿ 

___________________________________________________________ 

ಮನಸಿನ ಮುನಿಸೊಂದು ಮರಳುಗೂಡು 

ಮನಿನಸಿ ಮುನಿಸನುನ ಮರೆತುಬಡು 

ಮನಸಾಗಿದೆ ಮಳೆಯಲಾದ ಮರಳುಗಾಡು 

ಮುಗುಳನಗೆಯ ಮುಖಹೊತುತ ಮರಳಿಬಡು 

____________________________________________ 
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ನೆನಪ್ುಗಳ ಬಸಿಗಾಳಿ 

ಹಗಲಿರುಳು ಬೇಸುತಿದೆ 

ನಿನಾನಗಮನದ ಮಂದಾನಿಲವ 

ಮನವು ಬಯಸುತಿತದೆ 

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ  ಪ್ರತಿೇಕ್ಷೆಯಲಿ 

ಭಾವ ಬ್ೆೇಸತಿತದೆ 

ಬ್ಾ ಬರುಮಳೆಯಾಗಿ… 

ಭರವಸೆಯ ಬ್ೆೇರು ಸಾಯುತಿತದೆ… 

ನಿೇರೆೇ ಇಲಾದೆ 

ಓ ನಿೇರೆ ನಿೇನಿಲಾದೆ….!!! 

___________________________________________________________ 

ಪ್ರಶ್ಾಂತ ಕೊಳದ ಮ್ಮೇಲ್ೆ 

ಕಲುಾ ಚಿಮ್ಮಿಸಿ 

ಅದು ಕುಪ್ಾಳಿಸುವುದ ಕಂಡು 

ಖುಷಿಪ್ಡುವವರಿಗೆ 

 

ಕೆೇಳಿಸಿದರೂ ಅರ್ಮವಾದಿೇತೆೇ…? 

ಕೊಳದ ಆಂತಯಮದಲಿ 

ಉದಭವಿಸುವ ತಳಮಳಗಳು 

 

ಅಲ್ೆಅಲ್ೆಯಾಗಿ ದಡಕಿಪ್ಾಳಿಸುವ 

ನಿಟ್ುಟಸಿರಿನಂತಹ  

ನಿರರ್ಮಕ ಸದುಿಗಳು !! 

___________________________________________________________ 

ನಿನನ ಪ್ೆರೇಮ ಯಾಚಿಸಿ ನಾ 

ಅದೆಷ್ುಟ ಪೇಸ್ಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ 

ಫೇನ ಮಾಡಿದೆ 

ನಿನನ ಉತತರವನೆನೇಕೆ ಗೆಳತಿ 

ನಿೇ ಪೇಸ್ಸ್ಟ ಫೇನ ಮಾಡಿದೆ 

___________________________________________________________ 
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ನಿನನ ನಿರಾಕರಣದ 

ಸುತಿತಗೆಯೇಟ್ಟಗೆ 

ನನೆನದೆಯಲಿ ನೆಟ್ುಟ ಹೊೇದ 

ನೆನಪಿನ ಮ್ಮಳೆಗಳು 

ಚುಚುಚತಲ್ೆೇ ಇವೆ… 

ಬಟ್ೂಟ ಬಡದೆೇ 

ಕ್ಷಮ್ಮಸೊೇಣವೆಂದು ನಾ 

ಹೆಣಗಿದೆ ಏಸೊೇ 

ಕ್ಷಮ್ಮಸು… 

ನಾ ಆಗಲ್ಾರೆ ಯೇಸು 

___________________________________________________________ 

ಹಳೆಯ ನೆನಪ್ುಗಳನೆಲ್ಾಾ ಗೊೇರಿ ಗೊೇರಿ 

ಕಟ್ಟಬ್ೆೇಕದೆ ನೆನಪಿನ ಕಣಜಗಳ ಗೊೇರಿ 

ಬ್ಾಚಿದಷ್ೂಟ ಮುಗಿಯುತಿತಲಾ ಸೃತಿಗಗಳ ಕಂತೆ 

ಸಂತೆಯ ನಡುವೆ ನಿಂತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಂತೆ                       (ವಿ.ಸೂ..ಗೊೇರಿ-ಗೊೇರಿ=ಬ್ಾಚಿ) 

‘ನ’ ಮತುತ ‘ದ’ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಗುಣಿತ …. ಹಿೇಗೊಂದು ಕವನವಲಾದ ಕವಿತಾ… 

ನಾ ನಿನೆನ… ನಿನನ ನೆನೆದೆ…. 

ನಿೇನಾದೆ ನನೆನದೆ ದನಿ….. 

ನನನ ನಾದ…. 

ದಿನಾ ನಿನನದೆೇ ನಿನಾದ… 

ನಿೇನೆೇನಾದೆ…ನನನ ನೆನೆ-ನೆನೆದು…..? 

ನಿನನದೂ ನಂದೆೇ ನಾದ? 

ನನೆನದೆ ನಂದನದಿ 

ನಿೇನೊಂದು ನದಿ…. 

ನದಿ ನಿೇನಾದೆ…. 

ನಾನೆೇನಾದೆೇ…. 

ನದಿ ದನಿ…ನಾನಾದೆ… 

ನಾನೆೇ ನಾನಾದೆ….   

___________________________________________________________ 
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ಮನಸಿನ ಮುನಿಸೊಂದು ಮರಳುಗೂಡು 

ಮನಿನಸಿ ಮುನಿಸನುನ ಮರೆತುಬಡು 

ಮನಸಾಗಿದೆ ಮಳೆಯಲಾದ ಮರಳುಗಾಡು 

ಮುಗುಳನಗೆಯ ಮುಖಹೊತುತ ಮರಳಿಬಡು 

___________________________________________________________ 

ನಿನೆನಯ ನೆನಪ್ುಗಳ ಗಲಿಾಗಳಲಿ 

ನಿನನಯ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಳ ನಾಳೆಗಳಲಿ 

ಸರಿದು ಹೊೇಗುತಿದೆ ಸದೆಿೇ ಇಲಾದೆ... 

ನಿಲಾದೆೇ ನಿೇ-ನಿಲಾದೆೇ ವತಮಮಾನ 

ಹಿಡಿಯಷ್ುಟ ಪಿರೇತಿ ಬಯಸಿ 

ಕೆೈಚಾಚಿದೆ ನಿನೆನದುರು ಸಖಿ 

ಬ್ೊಗಸೆಯಷ್ುಟ ಕಂಬನಿ ತುಂಬಸಿ 

ನಿನನ ಲ್ೊೇಕದಿ ನಿೇನು ಸುಖಿ 

___________________________________________________________ 

ಹೆೇಳದೆ ಕೆೇಳದೆ  

ಎದೆಯ ಕೊಳದೊಳಗಿಳಿದು 

ಜ್ೊತೆಯಲ್ೆೇ ನನನನೂ  

ಪಿರೇತಿಯಾಳಕೆಿಳೆದು 

ನಡುನಿೇರಲಿ ನನನ  

ಬಟ್ುಟ ಹೊೇದ ನಿೇರೆ 

ನಿನನ ಪಿರೇತಿ ಬಯಸಿದ ನನಗೆ 

ಮುಳುಗು ನಿೇರೆ? 

___________________________________________________________ 

ನನೆನದೆಯ ಮಹಲಿನ 

ಮಜಲುಗಳ ತುಂಬ್ೆಲ್ಾಾ 

ನಿನನ ನೆನಪ್ುಗಳ  

ಕಾಲ್ೆಿಜ್ೆೆ ದನಿಯ ಗಝಲು!! 

___________________________________________________________ 

ಪ್ಾರಣದ ಪ್ಾರಣವಾದವಳ ೇೆ 

ಕನಸಲಿಾ ಬಂದು ಕೊಲುಾವವಳ ೇೆ 

ನೆನಪ್ಾಗಿ ಕಾಡೊೇದಕಿಂತಾ 

ಮಾಡೊಿಳ ುೆೇ ನನೆನೇ ನಿೇ ಸವಂತಾ 

___________________________________________________________ 
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ಕನಸುಗಳ ಯಾರೂ ಕೊಲಾಲ್ಾಗದು   

ಕನವರಿಕೆಗಳಾಗಿ ಕಾಡುತಾವೆ 

ನೆನಪ್ುಗಳ ಗವಿಯೊಳಗೆ ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗುಳಿವವು  

 

ಕನಸುಗಳ ಕೊಳುಲೂ ಆಗದು  

ಮನಸುಗಳ ಸಂತೆಯೊಳಗೆ 

ಬಕರಿಗಿಲಾದ ಮಾಲುಗಳಂತೆಯೇ ಅವೂ  

___________________________________________________________ 

ನಿನೆನಯ ನವಿರು ನೆನವಿರಿಕೆ 

ಕಾಣದ ಕನಸಿನ ಕನವರಿಕೆ 

ಬತತದ ಭಾವಗಳ ಬ್ಾಯಾರಿಕೆ 

ಮನಸಿನ ಮರದೆಲ್ೆಗಳ ಮಮಮರಕೆ 

ಕಂಗಳ ಕೊಳದೊಳಗೆ 

ಹನಿಗಳ ಹಳಹಳಿಕೆ 

ಪ್ದಗಳಾಗಿವೆ...ಪ್ಾಪ್ ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆ !! 

___________________________________________________________ 

ನಿೇ ಬರದೆ ಹೊೇದ ಹಾದಿಯಲಿ 

ನಿನನ ಹೆಜ್ೆೆ ಗುರುತು ಅರಸುತಾತ 

ಗೆಜ್ೆೆ ದನಿಗೆ ಕವಿಯಾಗುವಾಸೆ 

ನಿೇ ಬರೆಯದೆೇ ಹೊೇದ ಸಾಲಿನಲಿಾ 

ನಿನನ ಎದೆಯ ಮ್ಮಡಿತ ಹುಡುಕುತಾತ 

ಕಣಣ ಹನಿಗೆ ಕವಿಯಾಗುವಾಸೆ !! 

___________________________________________________________ 

ಕನಸು ನನಸು  

ನಡುವೆ...  

ಮುನಿಸಿನ ಸಂಕಟ್  

ಒಲವಿಗೆ ಕಂಟ್ಕ  

 

ಮುಚುಚವೆಯಾ ಮನಿನಸಿ  

ಮರೆತು  

ಮನಿಸಿನ ಕಂದಕ 

 ___________________________________________________________ 



ಮನಸಿನ ಮಮಮರ http://vijaykannantha.wordpress.com/                            ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನನಂತ್ 

ಬ್ಾಾಗ್ ಮನಸಿನ ಮಮಮರ ಹಾಗೂ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂತರಂಗದ ಆಪ್ತಸವರದ ಹನಿಗಳ ಸಂಗರಹ  
36 

ನಿನನ ಪಿರೇತಿಯ ಕೊೇಟ್ೆಯೊಳಗೆ 

ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆಿ... 

ಒಳಗೆೇ ಹೆಡೆಯತಿತದ ನಿನನ 

ವಿದೊರೇಹದ ಅರಿವಾಗುವ ತನಕ ! 

___________________________________________________________  

ನಿನನ ನಂಬಕೆದೊರೇಹಕೆಿ 

ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸೊೇಣ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ 

ಸಾಕ್ಷಿ ತರಲ್ೆಲಿಾಂದ ಹೆೇಳು? 

  

ನಿನನ ಅಂತುಃಸಾಕ್ಷಿಗಿಂತ 

ಅನಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಬ್ೆೇಕೆ 

ಏಕಾಂತದಲ್ೊಮ್ಮಿ ಕವಿಗೊಟ್ುಟ ಕೆೇಳು 

___________________________________________________________ 

ಏನೆೈತಿ ಮನದೊಳಗ ಏನೆೈತಿ? 

ಹಾಯಂಗೆ ಹೆೇಳಲಿ ನಾ ಮನದೊಳಗ  

ಏನೆೈತಿ... ಏನೆೇನೆೈತಿ...  

ಬರಿೇ ಪ್ೆೇನ ಐತಿ ಪ್ೆೇನ ಐತಿ... :-) 

___________________________________________________________ 

ಹನಿಯಾಗಿ ಸುರಿದಷ್ೂಟ 

ಖಾಲಿಯಾಗುತಿತಲಾ  

ಮನದಾಳದ गम 

ಅಗಿಯುತತಲ್ೆೇ ಇದೆಿೇನೆ 

ಮ್ಮಲುಕು ಹಾಕುತಾತ 

ಸವಿಹೊೇದ ಚೂಯಯಂಗ್ ಗಮ್ :-) 

___________________________________________________________ 

ಕನನಡ ತಮ್ಮಳು ಎಲ್ಾಾ ಬಡಿ 

ಶ್ಾಸಿರೇಯ ಸಾಥನಮಾನ ನಂಗೆೇ ಕೊಡಿ 

ನನಗಿಂತ ಪ್ಾರಚಿೇನ ಇದೆ ಯಾವ ನುಡಿ 

ಎಂದಿತು ನಲ್ೆಾಯ ಕಣೊಣೇಟ್ದ ಕುಡಿ :-)  

___________________________________________________________ 
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ಮನದ ಮೌನದ ಮುಸುಕನೊಳಗೆ 
ಕನಸು ಕಾಣುವ ಕಂಗಳ ೆಳಗೆ 
ಹುಗಿದು ಹೊೇಗಿದೆ ಹೃದಯದೊಳಗೆ  
ಹೊರ ಹೊಮಿದ ಹಾಡೊಂದು 
 

ನಿನನ ನಲ್ೆಿಯ ನವಿರು ನೆನಪ್ಲಿ 

ಬಣಣವಿಲಾದ ಬದುಕ ಭಿತಿತಯಲಿ 

ಕಣಣಂಚಿನ ಕೊಳ ಕೊೇಡಿಯಾಗಿದೆ 
ಮಳೆಯಾಗದೆೇ ಮುಗಿಲ ಮ್ಮೇಡವಂದು 
___________________________________________________________ 

ನಿಶ್ಯಬಧ ನಿಶ್ೆಯೊಳಗೆ  
ಮೌನದ ಮುಸುಕೊಳಗೆ  
ಸದಿಿಲಾದ ಸುದಿಿಯೊಂದು 
ಕನಸಾಗಿ ಕಾಡುತಿದೆ 
 

ನವಿರಾದ ನೆನಪಿಂದ 

ಬಸಿರಾಗಿ ಭಾವಗಳು 
ಕಣಿಣಂದ ಕುಡಿಯೊಡೆದು 
ಹನಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತಿವೆ 
___________________________________________________________ 

ಅವನಿಯ ಅಧರ  
ಚುಂಬಸುವ ಹೂ ಮುತುತ  
ಕಲಾನೆಗೆೇ  
ಮುಗಿಲು ನಾಚಿ ನಿೇರ ಹನಿಯಾಗಿ ಬತುತ 
___________________________________________________________ 

ಹನಿಗಳು ಅಂದೆರ  
ತಮಾಷೆಯಲಾ  
ಪ್ದಗಳ ಜ್ೊೇಡಿ  
ಚೌಕಾಶಿಯಲಾ 
ಮನದಾಳದ ಅಳಲಿಗೆ  
ಅಕ್ಷರ ರೂಪ್ 

ಸುಪ್ತ ಸವರಗಳ 

ಗುಪ್ತ ರಾಗಾಲ್ಾಪ್ 

___________________________________________________________ 

ಸಖಿ, ನಿನನ ವಿಲ್ಾಸಕೆ ಮನಸೊೇತು 

'ವಿಳಾಸ'ವಿಲಾದಂತಾದೆ 

ನಿನನ ಉಸಿರಲಿ ಉಸಿರಾದೆ ನೊೇಡು 

ಹೆೇಳ ಹೆಸರೆೇ ಇಲಾದಂತಾದೆ…!! 

___________________________________________________________ 
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ಕವಿತೆ ಕುಡಿಯೊಡಯಬ್ೆೇಕು 

ಕಾನನದಿ ಕವಿದ ಕತತಲ್ೆಯೊಳಗೆ ಕಣೆಿರೆದು 

ರಾತಿರ ಮ್ಮಗಾಿಗಿದಿ ಮಲಿಾಗೆ 

ಮುಂಜ್ಾವದ ಮಂಜಲಿ 

ಮ್ಮಲಾನೆ ಮುಗುಳನಕಿಂತೆ… 

ನಟ್ಟಟರುಳ ನಿದೆಿಯಲಿಾಯೂ 

ನೆಪ್ವಿಲಾದೆ ನಿನನ 

ನಗೆಯ ನೆನಪ್ಾದಂತೆ… 

ಬಲವಂತಕೆ ಬಸಿರ ಬಗೆದರೆ 

ಬಡುಗಡೆಯಲಾವದು… 

ಭೂರಣ ಹತೆಯ 

ವಯತಾಯಸ ಇಷೆಟೇ… 

ಒಲುಮ್ಮಯ ತುದಿಬ್ೆರಳ 

ಸಾಶ್ಮದ ನವಿರು ಪ್ುಳಕ 

ತೆವಲು-ತಿೇಟ್ೆಗೆ ತಡಕಾಡುವ  

ಕರಗಳ ಚಳಕ 

___________________________________________________________ 

ಸಪ್ತವಣಮದ ರಂಗುರಂಗಲಿ 

ಸುಪ್ತವಾಗಿಹೆಯಾ ನಿೇನು ರಂಗೊೇಲಿ 

ಲುಪ್ತವಾಗಿಹ ಹೊನಲ ಸೆಲ್ೆಯಲಿ 

ಗುಪ್ತಗಮನದಿ ಹರಿವ ಹೊಳೆಯೇ ನಿೇ? 

 

ವಯಕತವಾಗದ ಮನದ ನುಡಿಯಲಿ 

ಅವಯಕತವಾಗಿಹ ಯಾವ ಪ್ದವೆೇ ನಿೇ 

ಸಪ್ತಸವರಗಳ ಲಯದ ಮ್ಮಡಿತದಿ 

ಆಪ್ತವಾಗುವ ಸವರದ ಪ್ಲುಕೆೇ ನಿೇ? 

ಮ್ಮದಲ ಮಳೆಯ ಹನಿಗೆ ಹೊಮುಿವ 

ಮೃದುಲ ಘಮಲು ಗಮವೆೇ ನಿೇ 

ತೊದಲ ನುಡಿ ಆಡುವ ಹಸುಳೆಯ  

ಹವಳ ತುಟ್ಟಯ ನಗುವೆೇ ನಿೇ? 

___________________________________________________________ 
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ನಲಿವಿನಾ ಇರುಳು ಸರಿಯುತಿದೆ 

ಅರಿವಿಲಾ ನಿೇ ಎಂದು ಬರುವೆ  

ಜಗವೆಲ್ಾಾ ಋತು ಬದಲ್ಾಯಸಿದೆ 

ಅರಿವಿಲಾ ನಿೇ ಎಂದು ಬರುವೆ  

 

ಮ್ಮೇಹಕ ದೃಶ್ಯಗಳಾ ಮ್ಮರುಗು 

ಕಳೆದು ಉರುಳಿ ಹೊೇಗುತಿವೆ 

ತಾರೆಗಳ ಕಾಂತಿಯ ಹೊಳಪ್ೆಲ್ಾಾ 

ಮ್ಮನುಗಿ ಮರೆಯಾಗಿದೆ 

ಸಕಲ ಜ್ಾವಲ್ೆಗಳು ಉರಿದೊೆೇಗುತಿವೆ 

ಅರಿವಿಲಾ ನಿೇ ಎಂದು ಬರುವೆ 

 

ಚಡಪ್ಡಿಸುತಿಹೆ ನಾನಿಲಿಾ 

ನಿನಾನಗಮನದ ಪ್ರತಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಾ 

ವಸಂತದ ವಣಮದ ಮ್ಮರುಗೆಲ್ಾಾ 

ಆವರಿಸಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಾಾ  

ಬದಲ್ಾಗಿದೆ ಬೇಸೊೇ ಗಾಳಿಯಾ ದಿಶ್ೆ 

ಅರಿವಿಲಾ ನಿೇ ಎಂದು ಬರುವೆ 

___________________________________________________________ 

ನಾನೆೇ ನಿೇನಾಗಿ 

ನಿನನದೆೇ ನೆರಳಾಗಿ 

ನೆಲ್ೆಸುವೆ ನಿನೆನದೆಯ 

ನಿನಾದದಿ... 

 

ನಾನಿಲಾವಾದರೆ 

ನೊೇಯದಿರು ನನಗಾಗಿ 

ನವಿರಾದ ನೆನಪ್ಾಗಿ 

ನಾನಿಲುಾವೆ...!! 

___________________________________________________________ 
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ಇಕ್ ಪಾಯರ್ ಕ್ಾ ನಗಮಾ ಹೆೈ…ಮೌಜೊೇಂ ಕಿ ರವಾನಿ ಹೆೈ... ಭಾವಾನುವಾದದ ವಯರ್ಮ ಪ್ಾಯತನ  

ಒಂದು ಪ್ೆರೇಮ ಪ್ಲಾವಿಯ ಪ್ಲುಕದು… ಭಾವ ಲಹರಿಯ ಝರಿಯದು… 

ಬ್ಾಳಿನರ್ಮ..ಬ್ೆೇರೆೇನಲಾ…ನನನ ನಿನನ ಕಥೆಯೇ ಎಲ್ಾಾ 

 

ಒಂದು ಪ್ೆರೇಮ ಪ್ಲಾವಿಯ ಪ್ಲುಕದು….|| 

 

ಏನೊೇ ಗಳಿಸಲ್ೆಂದು ಕಳಕೊಂಡು… ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತೆತ ಗಳಿಸಲ್ೆಂದು 

ಬ್ಾಳಿನರ್ಮದ ಸಾರ… ಬಂದು ಹೊೇಗೊೇ ನಡುವೆ ವಾಯಪ್ಾರ 

ಎರಡು ಕ್ಷಣಗಳ ಬ್ಾಳಿಂದ… ಕದುಿ ಬ್ಾಳಬ್ೆೇಕದೆ ಖುಷಿಯಂದ. 

ಬ್ಾಳಿನರ್ಮ..ಬ್ೆೇರೆೇನಲಾ…ನನನ ನಿನನ ಕಥೆಯೇ ಎಲ್ಾಾ 

 

ಒಂದು ಪ್ೆರೇಮ ಪ್ಲಾವಿಯ ಪ್ಲುಕದು….|| 

 

ನಿೇ ನದಿಯ ಧಾರೆಯಾದರೆ... ದಂಡೆ ನಾ – ನಿನನ ತಬಬದಾ ಧರೆ, 

ನಿೇಡು ನಿೇ ನನಗಾಸರೆ... ನಾನಿಹೆನಲಾ ನಿನಗಾಸರೆ 

ಕಣಣ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಡಲು... ಬಯಕೆಯ ನಿೇರಿಂದ ತುಂಬದೆ ಒಡಲು 

ಬ್ಾಳಿನರ್ಮ..ಬ್ೆೇರೆೇನಲಾ,..ನನನ ನಿನನ ಕಥೆಯೇ ಎಲ್ಾಾ 

 

ಒಂದು ಪ್ೆರೇಮ ಪ್ಲಾವಿಯ ಪ್ಲುಕದು….|| 

 

ಬರುಗಾಳಿಯೇ ಬರಲಿ ಬಡು... ಬಂದು ಮರಳ ೆೇದು ಖಚಿತ ಬಡು 

ಈ ಮ್ಮೇಡಗಳ ಆಟ್ ಎಷೊಟತುತ... ದರವಿಸಿ ಮಳ  ೆಸುರಿಯ ಮುಗಿದೊೇಯುತ 

ಬ್ಾಳಿನರ್ಮ..ಬ್ೆೇರೆೇನಲಾ,..ನನನ ನಿನನ ಕಥೆಯೇ ಎಲ್ಾಾ 

 

ಒಂದು ಪ್ೆರೇಮ ಪ್ಲಾವಿಯ ಪ್ಲುಕದು….|| 

 

ಮೂಲ ಗಿೇತೆ  

ಇಕ್ ಪ್ಾಯರ್ ಕಾ ನಗಮಾ ಹೆೈ…ಮೌಜ್ೊೇಂ ಕ ರವಾನಿ ಹೆೈ 

ಜಿಂದಗಿೇ ಔರ್ ಕುಚ್ ಭಿೇ ನಹಿ…ತೆೇರಿ ಮ್ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ ಹೆೈ 

 

ಇಕ್ ಪ್ಾಯರ್ ಕಾ ನಗಮಾ ಹೆೈ…|| 
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ಕುಚ್ ಪ್ಾಕರ್ ಖೊೇನಾ ಹೆೈ…ಕುಚ್ ಖೊೇಕರ್ ಪ್ಾನಾ ಹೆೈ 

ಜಿೇವನ ಕಾ ಮತಲಬ್ ತೊ…ಆನಾ ಔರ್ ಜ್ಾನಾ ಹೆೈ 

ದೊೇ ಪ್ಲ್ ಕೆ ಜಿೇವನ ಸೆ…ಎಕ್ ಉಮ್ರ ಚುರಾನಿ ಹೆೈ 

ಜಿಂದಗಿೇ ಔರ್ ಕುಚ್ ಭಿೇ ನಹಿ…ತೆೇರಿ ಮ್ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ ಹೆೈ 

 

ಇಕ್ ಪ್ಾಯರ್ ಕಾ ನಗಮಾ ಹೆೈ…|| 

 

ತೂ ಧಾರ್ ಹೆೈ ನದಿಯಾ ಕ…ಮ್ಮೈ ತೆೇರಾ ಕನಾರ ಹೂಂ 

ತು ಮ್ಮೇರಾ ಸಹಾರಾ ಹೆೈ… ಮ್ಮೈ ತೆೇರಾ ಸಹಾರಾ ಹೂಂ 

ಆಂಖೊೇಂ ಮ್ಮ ಸಮಂದರ್ ಹೆೈ…ಆಶ್ಾವೇಂ ಕಾ ಪ್ಾನಿ ಹೆೈ 

ಜಿಂದಗಿೇ ಔರ್ ಕುಚ್ ಭಿೇ ನಹಿ…ತೆೇರಿ ಮ್ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ ಹೆೈ 

 

ಇಕ್ ಪ್ಾಯರ್ ಕಾ ನಗಮಾ ಹೆೈ…|| 

 

ತೂಫಾನ ತೊ ಆನಾ ಹೆೈ…ಆಕರ್ ಚಲ್ೆೇ ಜ್ಾನಾ ಹೆೈ 

ಬ್ಾದಲ್ ಹೆೈ ಯ ಕುಚ್ ಪ್ಲ್ ಕಾ…ಚಾಕರ್ ಡಲ್ ಜ್ಾನಾ ಹೆೈ 

ಪ್ರಚಾಯಯಾ ರೆಹ್ಮ ಜ್ಾತಿ…ರೆಹ್ಮ ಜ್ಾತಿ ನಿಶ್ಾನಿ ಹೆೈ 

 

ಜಿಂದಗಿೇ ಔರ್ ಕುಚ್ ಭಿೇ ನಹಿ…ತೆೇರಿ ಮ್ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ ಹೆೈ 

ಇಕ್ ಪ್ಾಯರ್ ಕಾ ನಗಮಾ ಹೆೈ…|| 

_________________________________________________________________________________________ 

ಬೂದಿಯಾಗಲಿ ನೆನಪ್ು ಅಂತ 

ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ೆಂಕ ಇಟ್ೆಟ 

 

ಇಲಾವಾಗಲಿ ಆಸೆ ಅಂತ 

ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಳಿು ಇಟ್ೆಟ 

 

ಆದರೆ ಕೊನೆೇಲಿ ಆಗಿದ್ ಇಷೆಟೇ… 

 

ಕನಸುಗಳು ಕೆಂಡವಾಗಿ 

ಭಾವನೆಗಳು ಬೂದಿಯಾಗಿ  

ನೆನಪ್ುಗಳ ಹೊಗೆ ನನನ ಆವರಿಸಿತಷೆಟೇ…!! 

___________________________________________________________ 
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ಓ ತರಳೆ… 

ನಿನನ ಪ್ೆರೇಮ ಸುಳಿಗಾಳಿ 

ನಾನದಕೆ ಸಿಕಿಬದಿ ತರಗೆಲ್ೆ 

ಎಲಿಾಗೊಯುಯವುದೊೇ ಅರಿಯ 

ನೆನಪಿನ ಚಕರಸುಳಿ 

ಇನೆನಷ್ುಟ ಹೊತುತ ತಿರುಗಲ್ೆೇ ?!! 

___________________________________________________________ 

ಅಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ  

ಭೊೇಗಮರೆಯದೆೇ  

ಹೊೇದ ತಪಿಾಗೆ 

 

ಇಂದು ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ ಸುರಿದು  

ಭಾವಗಳ ತಪಾಪಿಾಗೆ 

___________________________________________________________ 

ಗೆಳತಿೇ ನಿನನ ಮ್ಮೇಲಿನ ಮ್ಮೇಹ 

ಇರಬ್ೆೇಕು ಮಧುಮ್ಮೇಹ...!! 

ಒಮ್ಮಿ ಅಂಟ್ಟಕೊಂಡರೆ 

ಜನಿಪ್ೂತಿಮ ಹಿಂಬ್ಾಲಿಸುತತದೆ... 

ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಇದಿರೂ... 

ಜಿೇವದೊಳಗೆೇ ಇದುಿ...  

___________________________________________________________ 

ಮಾಡಿಲಾ ಕವನ ಪ್ೂತಿಮ  

ಎಲಿಾ ಮರೆಯಾದೆೇ ನಿೇ ಸೂಾತಿಮ  

ಕನಸಲ್ಾಾದೂರ ಒಂದು ಸತಿಮ 

ಕಾಯತೇನಿ ಬ್ಾರೆೇ ಮಾರಾಯತ 

___________________________________________________________ 

ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿಯತು ನನನ ಮನದ ಪಿರೇತಿ 

ಬ್ೆೇಗ ಕಲಿಸಿಕೊಡು ಮನಗೆಲುಾವ ರಿೇತಿ 

ಹೆೇಗೆ ಓದುವುದು ಕಣೊಣೇಟ್ದಾ ಸಂಚು 

ಎಂತು ಗುರುತಿಸುವುದು ಪಿರೇತಿಯ ಸುಳಿಮ್ಮಂಚು 

ತಿಳಿಸಿ ಹೆೇಳುವೆಯಾ ಪಿರೇತಿ ಗೆಲ್ೊಾೇ ಕಲ್ೆ 

ಬಡಿಸಿ ತೊೇರುವೆಯಾ ಪಿರೇತಿ ಉಕೊಿೇ ಸೆಲ್ೆ 

___________________________________________________________ 
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ಬರೆದೆ ನಾನೊಂದು  

ಒಲುಮ್ಮಯ ಪ್ದಯ 

ಮನದ ನೂರು ಮಾತು  

ಆಗುವಂತೆ ಹೃದಯ 

ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಿತಲಾ  

ಸೂತಿಮ ಯಾರೆಂದು ಸದಯ 

ಹಾಡಿನೆಲ್ಾಾ ಸಾಲಲೂಾ  

ನಿೇನೆೇ ಇದಾಯ? 

___________________________________________________________ 

ಅವನು ಅವನಿಯ ಕಾದು 

ಅವನಿ ಅವನ ಕಾದರೂ 

ಅವನವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲಾ 

ಅವನಿಯವನಿಗೆ ಸಿಗಲ್ೆೇ ಇಲಾ 

___________________________________________________________ 

ಬುದಧನಾಗೊೇದು ಅಂದೆರ ಮುಗಧನಾಗೊೇದು 

ಸದಿಿಲಾದೆ-ಸುದಿಿ ಮಾಡದೆ ಶ್ುದಧನಾಗೊೇದು 

ಜಿದಿಿಲಾದೆಗುದಾಿಡದೆ ಕಾಯಮ ಮಗನನಾಗೊೇದು 

ಗೆದಿರೂಬದಿರೂ ಅಲುಗದ ಪ್ರಬುದಧನಾಗೊೇದು 

___________________________________________________________ 

ಎದೆಯ ನೂರು ಭಾವಗಳಲಿ  

ಯಾವುದನು ಬಚಿಚಡಲಿ 

ನೆನಪ್ು ಬುತಿತಗಂಟ್ಟನಿಂದ 

ಏನನು ಬಚಿಚಡಲಿ 

ಮನಸು-ಭಾವ ಎಲ್ಾಾ ನಿೇನೆೇ 

ಎಷ್ುಟ ದಿನ ಮುಚಿಚಡಲಿ 

ಹೆೇಳ ೇೆ ಸಖಿ ಎನಿತು ಕಾಲ 

ಎದೆಯಾಸೆಗೆ ಕಚಿಚಡಲಿ 

ಇಂದಲ್ಾಾ ನಾಳ  ೆನಿೇ 

ಬರುವೆಯಂಬ ನೆಚಿಚನಲಿ... ಹುಚಿಚನಲಿಾ... 

___________________________________________________________ 
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ಕವಿತೆಯ ಹೂರಣದಂತವಳ ೇೆ ಕೆೇಳು 

ಬದುಕು ಹಾಡಾಗುವ ಬಗೆ ಏಳ ೇೆ ಏಳು... 

 ಸಂತೊೇಷ್ ಉಕುಿವಾಗ 

 ನೆನಪ್ುಗಳ ಹೆಕುಿವಾಗ 

 ಬಯಸಿದುಿ ಸಿಕಿದಾಗ 

 ಅಳುವಿಂದ ಬಕುಿವಾಗ 

 ಸಿಟ್ಟನುನ ಕಕುಿವಾಗ 

 ಭಾವನೆಗಳು ಸೊಕುಿವಾಗ 

 ಮತುತ... 

 ನಿನನ ಮ್ಮೇಸ ನನನ ಕುಕುಿವಾಗ 

___________________________________________________________ 

ಅಂಡಲ್ೆಯೊೇ ಬದುಕನ ಅಬ್ೆಬೇಪ್ಾರಿ ಪ್ಾತರ 

ಹರಿದರೂ ತುಂಡಾಗದ ಯಾವುದಿೇ ಸೂತರ 

ಹೆೇಳ ೆೇಕೆೇನೊೇ ವೆೇದಾಂತ ನಿೇರ ಮ್ಮೇಲಣ ಗುಳ ುೆ 

ಇಷಾಟದರೂ ಕೊನೆೇ ತನಕ ಬಡಿದಾಟ್ ಸುಳ ುೆ? 

ಪ್ರಮಾರ್ಮ-ಪ್ುರುಷಾರ್ಮ ಆಗೊೇಲಾ ಅರ್ಮ 

ಉಸಿರಿರೊೇ ತನಕ ಜ್ಾರಿಯಲಿ ನಮ್ಮಿಲಾ ಸಾವರ್ಮ 

___________________________________________________________ 

ಚುಕಿಯಟ್ುಟ ಅಳಿಸಿಬಟ್ೆಟ  

ಒಲವಿನ ರಂಗವಲಿಾ 

ನಿಲಿಾಸಿ ಹೊೇದೆ ಕೊಳಲನು ಬಸುಟ್ು 

 ಹಾಡಿನ ನಡುವಲಿಾ 

ಅರಳುವ ಮ್ಮದಲ್ೆೇ ಬ್ಾಡಿತು ಏಕೆ  

ನಲ್ೆಿಯ ಹೂ-ಗಿಡ-ಬಳಿು 

ಆರಿಸಿದೆ ನಿೇ ಪಿರೇತಿಯ ಸೊಡರನು  

ನಿಶ್ೆಯ ನಟ್ಟಟರುಳಲಿಾ 

ಆದರೂ ಒಂದು ತುಣುಕು ಆಸೆ 

ಭರವಸೆ ನನೆನದೆಯಲಿಾ 

ಸಿಗಲ್ಾರೆಯಾ ನಿೇ ಇಂದಲಾವಾದರೂ  

ಮುಂದಿನ ಜನುಮದಲಿಾ 

___________________________________________________________ 
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ಸದಿಿಲಾದೆೇ ಕಣುಣ ತೊೇಯಸಿದ 

ರಾತಿರಯ ಮರೆತಿಲಾ 

ಸುದಿಿಯಲಾದೆ ನನನ ದಹಿಸಿದ 

ಪಿರೇತಿ ಸತಿತಲಾ 

ಬದುಕಹೆನೊೇ ಸತಿತರುವೆನೊೇ 

ನಂಗೆೇ ಗೊತಿತಲಾ 

ಕೆೇಳ ೆೇಣ ಅಂದೆರ ಸಖಿ  

ನಿೇನೆೇ ಸಿಕಿಲಾ 

___________________________________________________________ 

ನಿನನ ಎದೆತೊೇಟ್ದ ಮಾಲಿಕನಾಗೊೇ 

ಭಾಗಯ ಇಲಾದಿರೆೇನಂತೆ 

ಇರಬ್ೆೇಕೆಂಬ್ಾಸೆ ಅದ ಕಾಯುವ 

ಮಾಲಿಯಾಗಿ 

ಧನಯನಾಗುವೆ ನಗುವ ಹೂವ ಕಂಡಾದರೂ 

ಅನವರತ ರಕ್ಷಿಸುವೆ ಬ್ೆೇಲಿಯಾಗಿ 

___________________________________________________________ 

ಹೂತು ಹೊೇದೆ ನಾ- 

 ನಿನನ ಕಣಣ ಕುಡಿನೊೇಟ್ದಲಿ 

 ಕಲ್ೆತು ಕಲಿತ ಹುಡುಗಾಟ್ದಲಿ 

 ರಸಕ್ಷಣದ ಸವಿ ಬ್ೆೇಟ್ದಲಿ 

ಬ್ೆೇಸತುತ ಹೊೇದೆ ನಾ- 

 ಕಾಡುವ ನೆನಪ್ುಗಳ ಕಾಟ್ದಲಿ 

 ಪಿರೇತಿ ಕಲಿಸಿರುವ ಪ್ಾಠ್ದಲಿ 

 ಅಲ್ೆಮಾರಿಯಂತೆ ಹುಡುಕಾಟ್ದಲಿ 

ಸೊೇತು ಹೊೇದೆ ನಾ- 

 ಬ್ಾಳ ಹಾವೆೇಣಿ ಆಟ್ದಲಿ 

 ದಾಳ ಪ್ಗಡೆಗಳ ಹೂಟ್ದಲಿ 

 ಗುರಿಯಲಾದ ನಾಗಾಲ್ೊೇಟ್ದಲಿ 

___________________________________________________________ 
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ಕನಸಲಿಾ ಬರುವ ಬ್ೆಡಗಿಯರೆೇ 

ನಿಜದಿ ಎದುರಾಗಬ್ೆೇಡಿ 

ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಳಲಿಾರುವ ಸುಖವ 

ಹುಸಿಯಾಗಿಸಬ್ೆೇಡಿ 

___________________________________________________________ 

ಎಲ್ೊಾೇ ಯಾರೊೇ ಏಕೊೇ ಹೆೇಗೊೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿ 

ಕಣಣ ಮಾತು - ಅದುರೊೇ ಅಧರದಿಂದ ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ 

ಮನದ ಮುಗಿಲಲಿ ಈಗ ಗಾಳಿಪ್ಟ್ 

ಎದೆಯೊಳಗಿನ ಸಂಕೊೇಚವಿೇಗ ಧೂಳಿಪ್ಟ್ 

___________________________________________________________ 

ಕಾಯಲ್ಾರೆನು  

ನಿೇ ಬರಲಿಲಾವೆಂದು 

ಸಾಯಲ್ಾರೆನು  

ನಿೇ ಸಿಗಲಿಲಾವೆಂದು 

ನೊೇಯಲ್ಾರೆನು  

ನಿೇ ತೊರೆದೆಯಂದು 

ಮನಸಿಗೆ ಹೆೇಳಿರುವೆ  

ನಿೇ ಬರುವೆಯಂದು 

ಆ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯೂ ಇರದೆ  

ಹೆೇಗಿರಲಿ ನಾನಿಂದು 

___________________________________________________________ 

ಕೃಷ್ಣನಿಗಾದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಇಲಾ 

ಅಗಲುವಿಕೆ ವಿರಹದ ಬ್ಾಧೆ 

ರುಕಿಣಿ-ಭಾಮ್ಮ ಇಲಾದೆ ಹೊೇದರೆ 

ಕಾದಿರುವಳು ಒಬಬ ರಾಧೆ 

ನನನ ಪ್ಾಡೆೇನು ಹೆೇಳು ಸಖಿ 

ಹಗಲಿರುಳು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದೆ 

ಪ್ಾಪಿಲ್ೊೇಕದ ಮಂದಿ  

ನಗೆಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ 

ನನನ ನಿೇ ತೊರೆದು ಹೊೇದೆ 

___________________________________________________________ 
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ನೆನಪ್ಾಗುತಿದೆ ಮತೆತ ಕಪ್ೆಾಚಿಪ್ುಾ 

ಚನೆನಮಣೆಯ ಕರಿಮರದ ಕಪ್ುಾ 

ತೆೇಲಿ ಬರುತಲಿದೆ ಕಾಗದದ ದೊೇಣಿ 

ಮ್ಮೇಲ್ೆೇರಿ ಕೆಳಗಿಳಿವ ಹಾವು-ಏಣಿ 

ಬದುಕು ಖಂಡಿತಾ ಅಲಾ ನೆನಪ್ುಗಳ ಸಂತೆ 

ಸಿಹಿ-ಒಗರು-ಹುಳಿ ಕಲಸು ಮ್ಮೇಲ್ೊೇಗರದಂತ 

___________________________________________________________ 

ನಿನನ ನೆನಪ್ುಗಳದೆೇ ಒಂದು  

ವಿಶ್ೆೇಷ್ ಪ್ುರವಣಿ ತಂದರೂ 

ಉಳಿದೆೇ ಹೊೇಗಿವೆ ಒಂದು  

ವಿಶ್ೆೇಷಾಂಕ ತುಂಬುವಷ್ುಟ 

___________________________________________________________ 

ಗಾಳಿಪ್ಟ್ದಂತೆಯೇ  

ಈ ಬದುಕು ಸಂಗಾತಿ 

ಸೂತರ ಹರಿದ ಮ್ಮೇಲಷೆಟೇ  

ಅರಿವಾಗೊೇ ಸಂಗತಿ 

ನಿನನ ಕೆೈಗೆ ಒಪಿಾಸಿದೆ  

ಬದುಕನ ದಾರ 

ನಡುವಲ್ೆೇ ಕೆೈಬಟ್ುಟ  

ನಿೇ ನಡೆದೆ ದೂರ 

ಹೆೇಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹೆೇಳು  

ಇನಾಯರದೊೇ ಕೆೈಲಿ ಸೂತರ 

ನಂಬ ಕೆಟ್ಟರೂ ವಿಶ್ಾವಸ  

ನಿನನ ಮ್ಮೇಲ್ೆ ಮಾತರ 

___________________________________________________________ 

ಹಳಿಯಬ್ೆೇಡ ಗೆಳತಿ 

ಹಳೆಯ ಹಳವಂಡಗಳ ನೆನೆದು 

ಸುಳಿಯಬ್ೆೇಡ ಗೆಳತಿ 

ಮಳೆಯ ರಾತಿರಯಲಿ ನೆನಪ್ಾಗಿ ಕುಳಿತು 

ಮರೆಯಬ್ೆೇಡ ಗೆಳತಿ 

ಕಳೆದುಹೊೇದ ಹಳೆಯ ಮ್ಮೈತಿರಯ ಕುರುಹು 

___________________________________________________________ 
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ದೆೇವತೆಗಳಿರುವ ಬಗೆಿ ಅನುಮಾನ ಜ್ಾರಿ ಇದೆ 

ರಾಕ್ಷಸಿಯರ ಕುರಿತು  

ಅನುಮಾನವೆೇ ಇಲಾ 

ನಿೇನು ಕೊಂದ ನನನ ಕನಸೆೇ 

ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ!! 

___________________________________________________________ 

ನೆನಪ್ ನೌಕೆಯ ಮ್ಮೇಲ್ೆ ದೂರ ತಿೇರದ ಯಾನ 

ಎದೆಯ ಮ್ಮಡಿತದಿ ಮ್ಮಳಿತವಾಗಿ ಮೌನ 

ಮನದ ಮೂಲ್ೆಯ ಏಕತಾರಿಯು ನುಡಿಸಿದೆ 

ಶ್ುರತಿ-ಲಯಗಳ ಹಂಗಿಲಾದ ಆತಿಗಾನ  

 

ಹೂತುಹೊೇಗಿದೆ ಮಾತು ಗಂಟ್ಲಿನ ಗವಿಯಲಿ 

ಅವಿತುಕೊಂಡಿದೆ ಭಾವ ಸಂಕೊೇಚದ ಮಡುವಲಿ 

ಮಾತು-ಭಾವಗಳ ಹಂಗೆೇಕೆ ನಮಿ ನಡುವಲಿ 

ಇರುವಾಗ ನಾನಿನನ ನಿೇನೆನನ ಎದೆಯಲಿ 

___________________________________________________________ 

ಎಲೂಾ ಹೊೇಗಿಲಾ ನಿೇ ಇಲ್ೆಾೇ ಇರುವೆ 

 ಕವನದ ಪ್ದಗಳಲಿಾ 

 ನೆನಪಿನ ಪ್ದರುಗಳಲಿಾ 

 ಚಿತರದ ಬಣಣಗಳಲಿಾ 

 ಚಿತತದಿ - ಕಣಿನದಲಿಾ 

 ಹಾಡಿನ ಪ್ಲಾವಿಯಲಿಾ 

 ಮನಸಿನ ತಲಾಣದಲಿಾ 

 ಕನಸಿನ ಕನನಡಿಯಲಿಾ 

 ಮ್ಮಡಿಯುವ ನನೆನದೆಯಲಿಾ 

ಕ್ಷಣಭಂಗುರ ಬದುಕನ ಸಿಥರ ಚಿತರವಾಗಿ 

ಇರುವೆ ನಿೇ ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ಾತರವಾಗಿ 

___________________________________________________________ 
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ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ುಟ್ ಮಗುಚಿದರೆ 

ಕಾಣುವುದು ರಕತಪ್ಾತ ಸಾವು-ನೊೇವು 

ಅರಳಿದಿರೂ ಅರಳಿರಬಹುದು 

ಒಂದಿಷ್ುಟ ಪಿರೇತಿಯ ಹೂವು 

 

ನನನ ಬದುಕನ ಇತಿಹಾಸವೂ 

ಆದಿೇತಾದೂರ ಹೆೇಗೆ ಬ್ೆೇರೆ 

ಆದರೂ ಪ್ರಿಮಳ ಬೇರುತಿವೆ 

ನಿೇನರಳಿಸಿದ (ನಿೇ-ನರಳಿಸಿದ) 

ಹೂ-ಗಿಡ-ಬಳಿು ನಿೇರೆ... 

___________________________________________________________ 

ನೆನಪ್ಪನ ಮಿಡಿ(ತ)ಗಳಿಗೆ ಖಾರ ಬ್ೆರೆಸಿ ! 

ಮನಸಿನ ಭರಣಿಯೊಳಗೆ 

ಕಣಿಣೇರಿನಲಿ ಉಬ್ೆಬ ಹಾಕಟ್ಟ 

ನೆನಪಿನ ಮ್ಮಡಿ(ತ)ಗಳನೆಲ್ಾಾ 

ಆಗಿೇಗ ಆರಿಸಿ ಕೊಯುಿ ಬಡಿಸುತೆತೇನೆ 

ಜ್ೊತೆಗಿಷ್ುಟ ಖಾರ ಬ್ೆರಸಿ ! 

 

ಚಪ್ೆಾಯಾದೆ ನಾ… ಅದ ಚಪ್ಾರಿಸಿ 

ವಾಹ್ಮ ಎನುನವವರ ಲ್ೊಟ್ೆಟ ಸದಿಿಗೆ 

 

ಬ್ೆಪ್ಾಾಗಿ ಮನಕೆ ಸಂದಿಗಧವಿೇಗ… 

ಬರಿದೆೇ ಬ್ೆನುನ ತಟ್ಟಟ(ಸಿ)ಕೊಳುಬ್ೆೇಕೊೇ 

ಆರದ ಒದೆಿ ಕಣುಣ ಒರೆಸಿಕೊಳುಬ್ೆೇಕೊೇ!! 

___________________________________________________________ 

ನಿಷಾದ ♪ ವಿಷಾದ ♫ 

ನೆನಪಿನಾಳದ ಕಣಿವೆಯೊಳಗೆ 

ಸುಪ್ತ ಝರಿಯ ಜುಳುಜುಳು ನಿನಾದ 

 

ಅಂತರಂಗದ ಹೂಬನದೊಳಗೆ 

ಅರಳಿ ನಗುವ ಸೃತಿ ಸಂವಾದ 

 

ಆಪ್ತಸವರಗಳ ಆಲ್ಾಪ್ನೆಯೊಳಗೆೇ 

ಲುಪ್ತವಾದ ನಿಷಾದ...ಸವರದ ವಿಷಾದ !! 

___________________________________________________________ 

 



ಮನಸಿನ ಮಮಮರ http://vijaykannantha.wordpress.com/                            ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನನಂತ್ 

ಬ್ಾಾಗ್ ಮನಸಿನ ಮಮಮರ ಹಾಗೂ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂತರಂಗದ ಆಪ್ತಸವರದ ಹನಿಗಳ ಸಂಗರಹ  
50 

ನನಗೆ ನಿೇನು ನಿನಗೆ ನಾನೆಂದು 

ನುಡಿದು ನನನಲಿ ನಾನಿಲಾದಂತಾಗಿ 

ನಗುವಾಗ ನಿೇನಿದೆಿ ನನೆನದೆಯಲಿ 

ನವಿರಾದ ನವನಿೇತ ನಲ್ೆಿಯಾಗಿ 

 

 ನಿನಗೆೇನಾದರೆ ನನಗೆೇನೆಂದು 

 ನಿೇನಿಲಾದೆಯೂ ನಾನಿರಬಲ್ೆಾನೆಂದು 

 ನುಡಿದು ನೊೇಯಸಿ ನನೆನದೆಯಂದೆದೆ ಿ

 ನೆನಪ್ುಗಳ ನೂಕ ನುಚುಚನೂರಾಗಿಸಿ 

 

ನಾನಿಲಾದೆ ನಿೇನಿರಬಹುದೆೇನೊೇ ನಲ್ೆಾ... 

ನಿೇನಿಲಾದೆ ನಾ ನಡೆಯಲ್ೊಲ್ೆಾ... 

___________________________________________________________ 

ನವಿರು-ನೊೇವು ನವಿಲ್ಲಲಾ… ನಿೇನಿಲಾದೆ !! 

ನೆನಪ್ು ನೊೇವೆಂಬರು 

ನೊೇವು ನವಿರೆಂಬರು 

ನವಿಲಗರಿಯಂಬರು ನೆಪ್ಮಾತರಕೆ 

 

ನೆನಪಿನೊೇಣಿಯಲ್ೊಮ್ಮಿ 

ನಡೆದಾಡಿ ನೊೇಡಿದೆ 

ನವಿರು-ನೊೇವು ನವಿಲಿಲಾ… ನಿೇನಿಲಾದೆ !! 

___________________________________________________________ 
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ನಿನಾನಗಮನ 

ನನಗರಿವಿರದೆೇ ಆಯುತ 

ಸುಳಿವು 

ಗೊತೆತೇ ಆಗದಂತೆ 

 

ನನನ ಮನವ 

ಸೆಳೆದಿಟ್ುಟಕೊಂಡಿದೂಿ ಆಯುತ 

ಒಲವು 

ಗುಪ್ತ ಗಾಮ್ಮಯಂತೆ 

 

ನಿಷ್ಿರಮಣವು 

ಮಹಾಪ್ರಸಾಥನವೆೇ ಆಯುತ 

ಹರಿವು 

ದಿಕುಿ ಬದಲಿಸಿದಂತೆ 

 

ನನನ ಬದುಕ 

ದಿಕೆಿೇ-ಬದಲ್ಾಗಿ ಹೊೇಯುತ 

ನೆರೆದ 

ಆಪ್ತ ನೆನಪ್ ಸಂತೆ 

 

ಇಂದೂ ನಾನಿರುವೆ 

ಇದೂಿ ಇರದ ನೆರಳಂತೆ 

ಸೃತಿಯಲಿ 

ಸಂಗತ ಭೂತದ 

ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿ 

 

ಮುಂದೂ ನಿೇನಿರುವೆ 

ಮಾಯಲ್ಾರದ ಗಾಯದಂತೆ 

ವಿಸೃತಿಯಲಿ 

ಅಸಂಗತ ಭವಿಷ್ಯದ 

ಕನವರಿಕೆಯಾಗಿ…ನೆನವರಿಕೆಯಾಗಿ 

___________________________________________________________ 
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 ‘ಕಡಿಿಪ್ುಡಿ’ಯ ‘ಬ್ೆೇರೆೇ…ಯಾರೊೇ…ಬರೆದಂತಿದೆ…ಸಾಲನೂ’ ಧಾಟಿಯಲ್ಲ ನನನ ‘ಸೊೇಲ್ೊೇ’ ಸಾಲು :-) 
ಜಿೇವಾ… ಭಾವಾ… 

ನೆನೆದಂತಿದೆ… 

ನಿನನನೆೇ 
 
ಗಾನಾ… ತಾನಾ… 

ಗುನುಗುತಿತಹೆ… 

ಸುಮಿನೆೇ 
 
ಬ್ೆಸೆದ ತಂತುವೆೇ… 

ಮ್ಮಡಿವ ಕಂಪ್ನ… 

ಅನುರಣನ… 

ಅನು..ದಿನಾ 

 
ನಿನ ಗುಂಗಲ್ೆೇ… 

ನಾಸಿತ ನಾ 

ನಿನ ಗುಂಗಲ್ೆೇ… 

ನಾಸಿತ ನಾ 

 
ಜಿೇವಾ… ಭಾವಾ… 

 
ಕಣಣಲ್ೆೇ… 

ಕುಂತಿಹೆ… 

ಕಣ್ ತುಂಬಬಂತೆೇ… 

 
ಕಲಾನಾ… 

ತಲಾದಿ… 

ಸಾಶ್ಮವಾಗದಂತೆ… 

 
ಏಕಾಯತೆೇ… 

ಈ ಅಂತರ… 

ನಂಬಲಾ ನಾ…ನು 
ಜನಾಿಂತರ… 

 
ಕಣಣಲ್ೆಾೇ ಇದಿರೂ… 

ಕಣೆಣವೆ ತೊೇಯದೆ… 

ನಾನಗುವೆ… 

ಭಾಷೆ..ತಗೊೇ… 

 
ಅಳು ನುಂಗಿಹೆ… 

ಬಕಿದೆೇ 
ಅಳು ನುಂಗಿಹೆ… 

ಬಕಿದೆೇ 
 
ಜಿೇವಾ… ಭಾವಾ… 

ನೆನೆದಂತಿದೆ… 

ನಿನನನೆೇ 
ಗುನುಗುತಿತಹೆ… 

ಸುಮಿನೆೇ 
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ಬ್ೆೇರೆೇ… ಯಾರೊೇ… 

ಬರೆದಂತಿದೆ… 

ಸಾಲನು 
 
ಬೇಸೊೇ… ಗಾಳಿ… 

ಮರೆತಂತಿದೆ… 

ಮಾತನು 
 
ಬ್ೆಲಾದ ಹಾಗೆಯೂ… 

ಕಲ್ೆಾದೆ ಕರಗುವಾ… 

ಬ್ೆೇಗುದಿಯೂ… 

ಇದೆೇ..ತಕೊೇ 
 
ತಡೆದಂತಿದೆ… 

ನಿನನನು 
ತಡೆದಂತಿದೆ… 

ನಿನನನು 
 
ಬ್ೆೇರೆೇ… ಯಾರೊೇ… 

 
ಜಿೇವವೆೇ… 

ಪಿರೇತಿಸು… 

ಜಿೇವ ಹೊೇಗುವಂತೆೇ… 

 
ಸಂತೆಯಾ… 

ಮಧಯವೆೇ… 

ಸವಪ್ನ ತಾಗುವಂತೆ… 

 
ನಮ್ಮಿಬಬರಾ… 

ರೂಪ್ಾಂತರ… 

ಆಗಾಗ ಸ…ಣಾಣ… 

ಮಧಯಂತರ… 

 
ಕನನಡಿಯಲಿಾಯೂ… 

ಕಣಿಣಗೆ ಬೇಳದ… 

ಭೂಮ್ಮಕೆಯೂ… 

ಇದೆೇ..ತಕೊೇ…. 

 
ಸೆಳೆದಂತಿದೆ… 

ನಿನನನು 
ಸೆಳೆದಂತಿದೆ… 

ನಿನನನು 
 
ಬ್ೆೇರೆೇ… ಯಾರೊೇ… 

ಬರೆದಂತಿದೆ… 

ಸಾಲನು 
ಮರೆತಂತಿದೆ… 

ಮಾತನು 
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ಪ್ದಗಳಲ್ಲಾಯೂ… ಬಂಧಿಸ್ಲ್ಾಗದ… ಕನಿನಕ್ೆಯೇ… ಇಗೊೇ..ತಗೊೇ…(ಕಡಿಿಪ್ುಡಿ ಚಿತರದ ‘ಬ್ೆೇರೆ ಯಾರೊೇ...ಬರದಂತಿದೆ’ ಧಾಟ್ಟಯಲಿಾ  ನನನ ಸಾಲುಗಳು) 
ಏಕೊೇ… ಏನೊೇ… 

ಸಿರಿಸುತಿತಹೆ … 

ನಿನನನು 
 
ವಷ್ಮ… ಸಾಷ್ಮ… 

ಹನಿಸುತಿತದೆ… 

ಕಣಣನು 
 
ಮ್ಮಲ್ೆಾಯ ಹೂವಂದು… 

ಮ್ಮಲಾನೆ ಅರಳುತಾ… 

ನರುಗಂಪ್ು… 

ಬೇರೊೇ.. ತರಾ 

 
ಆವರಿಸುತಿಹೆ… 

ನನನನು 
ನಾ ಮರೆತಿಹೆ … 

ನನನನೆೇ 
 
ಏಕೊೇ… ಏನೊೇ… 

 
ಯಾವುದೊೇ… 

ಹಾಡಲಿೇ… 

ಲಿೇನ ಆಗುವಂತೆ… 

 
ಸೆೇರಿದೆೇ … 

ನನೆನದೆೇ… 

ಗೊತೆತೇ ಆಗದಂತೆೇ… 

 
ನಿನೊಂತರಾ… 

ಸೊೇನೆ ತರಾ… 

ಬಂದೊೆೇಗು ಇಲ್ಾಾ… 

ಅಭಯಂತರ… 

 
ಪ್ದಗಳಲಿಾಯೂ… 

ಬಂಧಿಸಲ್ಾಗದ… 

ಕನಿನಕೆಯೇ… 

ಇಗೊೇ..ತಗೊೇ…. 

 
ಸೆರೆಯಾಗುವೆ … 

ನಿಂಗೆೇ ನಾ 

ಮರೆಯಾಗುವೆ … 

ಹಿಂಗೆೇ ನಾ 

 
ಏಕೊೇ… ಏನೊೇ… 

ಸಿರಿಸುತಿತಹೆ … 

ನಿನನನು 
ಹನಿಸುತಿತದೆ… 

ಕಣಣನು 
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ಬ್ೆೇರೆೇ… ಯಾರೊೇ… 

ಬರೆದಂತಿದೆ… 

ಸಾಲನು 
 
ಬೇಸೊೇ… ಗಾಳಿ… 

ಮರೆತಂತಿದೆ… 

ಮಾತನು 
 
ಬ್ೆಲಾದ ಹಾಗೆಯೂ… 

ಕಲ್ೆಾದೆ ಕರಗುವಾ… 

ಬ್ೆೇಗುದಿಯೂ… 

ಇದೆೇ..ತಕೊೇ 
 
ತಡೆದಂತಿದೆ… 

ನಿನನನು 
ತಡೆದಂತಿದೆ… 

ನಿನನನು 
 
ಬ್ೆೇರೆೇ… ಯಾರೊೇ… 

 
ಜಿೇವವೆೇ… 

ಪಿರೇತಿಸು… 

ಜಿೇವ ಹೊೇಗುವಂತೆೇ… 

 
ಸಂತೆಯಾ… 

ಮಧಯವೆೇ… 

ಸವಪ್ನ ತಾಗುವಂತೆ… 

 
ನಮ್ಮಿಬಬರಾ… 

ರೂಪ್ಾಂತರ… 

ಆಗಾಗ ಸ…ಣಾಣ… 

ಮಧಯಂತರ… 

 
ಕನನಡಿಯಲಿಾಯೂ… 

ಕಣಿಣಗೆ ಬೇಳದ… 

ಭೂಮ್ಮಕೆಯೂ… 

ಇದೆೇ..ತಕೊೇ…. 

 
ಸೆಳೆದಂತಿದೆ… 

ನಿನನನು 
ಸೆಳೆದಂತಿದೆ… 

ನಿನನನು 
 
ಬ್ೆೇರೆೇ… ಯಾರೊೇ… 

ಬರೆದಂತಿದೆ… 

ಸಾಲನು 
ಮರೆತಂತಿದೆ… 

ಮಾತನು 
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