
Yaava Kannu Heege Nodalilla Lyrics In Kannada 

ರಚನೆ : B.R  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾವ್ 

ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

ನನ್ನಾ  ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

ಕುಡಿನೀಟದಲ್ಲಲ  ನಿನಾ ಂತೆ ನಲ್ಲಲ  

ಕುಡಿನೀಟದಲ್ಲಲ  ನಿನಾ ಂತೆ ನಲ್ಲಲ  

ಯಾವ  ಹೆಣ್ಣು  ನನಾ  ಕಾಡಲಿಲ್ಲ  

 

ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

ನನ್ನಾ  ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

 

ಒಮೆ್ಮ  ಮೀಹಕ ನೀಟ ಹಾಯಿಸಿ 

ಇನಾ ಮೆ್ಮ  ನೀಡದೇ ನೀಯಿಸಿ 

ಒಮೆ್ಮ  ಮೀಹಕ ನೀಟ ಹಾಯಿಸಿ 

ಇನಾ ಮೆ್ಮ  ನೀಡದೇ ನೀಯಿಸಿ 

ಕನಸಲ್ಲಲ  ಬಿಡದೇ ಸತಾಯಿಸಿ 

ಕನಸಲ್ಲಲ  ಬಿಡದೇ ಸತಾಯಿಸಿ 

ಕಣ್ಣು  ಮುಚ್ಚಾ ಲ್ಲಯನು ಆಡಲಿಲ್ಲ  

 

ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

ನನ್ನಾ  ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

 

ಏನೇನ ಸನ್ನಾ ಯ ಮಾಡಿ 

ಬಳಿಬಂದು ದೂರಕೆ್ಕ  ಓಡಿ 

ಏನೇನ ಸನ್ನಾ ಯ ಮಾಡಿ 

ಬಳಿಬಂದು ದೂರಕೆ್ಕ  ಓಡಿ 

ತಬಿಿ ಬಿಿ ನಲಿಲ  ನನಾ  ದೂಡಿ 

ತಬಿಿ ಬಿಿ ನಲಿಲ  ನನಾ  ದೂಡಿ 

ಕ್ಷಣಕೆ್ಂದು ಅಸ್ ರವ ಹೂಡಲಿಲ್ಲ  

 

 



ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

ನನ್ನಾ  ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

 

ಹೃದಯದ ತಂತಿಯ ಮಿಡಿದು 

ಪ್ರ ೀತಿಯ ಶ್ರರ ತಿಯನುಾ  ಹಡಿದು 

ಹೃದಯದ ತಂತಿಯ ಮಿಡಿದು 

ಪ್ರ ೀತಿಯ ಶ್ರರ ತಿಯನುಾ  ಹಡಿದು 

ತನಾ  ಗುಟಟ ನು ತಾನೇ ಒಡೆದು 

ತನಾ  ಗುಟಟ ನು ತಾನೇ ಒಡೆದು 

ಅನುರಾಗ ಗೀತೆಯ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ  

ಅನುರಾಗ ಗೀತೆಯ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ  

 

ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

ನನ್ನಾ  ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

ಕುಡಿನೀಟದಲ್ಲಲ  ನಿನಾ ಂತೆ ನಲ್ಲಲ  

ಕುಡಿನೀಟದಲ್ಲಲ  ನಿನಾ ಂತೆ ನಲ್ಲಲ  

ಯಾವ  ಹೆಣ್ಣು  ನನಾ  ಕಾಡಲಿಲ್ಲ  

 

ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

ನನ್ನಾ  ಯಾವ ಕಣ್ಣು  ಹೀಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ  

 

ಇನ್ನು  ಅನೇಕ ಲಿರಿಕ್್ಸ  ಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ : https://holagi.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yaava Kannu Heege Nodalilla Lyrics In English 

Lyrics : B.R Lakshmanrao 

Yaava kannu heege nodalilla 

Nanna yaava kannu heege nodalilla 

kudinotadalle ninnante nalle 

kudinotadalle ninnante nalle 

Yaava hennu nanna kaadalilla 

 

Yaava kannu heege nodalilla 

Nanna yaava kannu heege nodalilla 

 

 

Omme mohaka nota haayisi 

Innomme nodade noyisi 

Omme mohaka nota haayisi 

Innomme nodade noyisi 

Kansallu bidade satayisi 

Kansallu bidade satayisi 

Kanna mucchaleyanu aadalilla 

 

Yaava kannu heege nodalilla 

Nanna yaava kannu heege nodalilla 

 

Yeneno sanneya maadi 

Balibandu doorakke odi 

Yeneno sanneya maadi 

Balibandu doorakke odi 

Tabbibbinali nanna doodi 

Tabbibbinali nanna doodi 

Kshanakkondu astrv hoodalilla 

 

Yaava kannu heege nodalilla 



Nanna yaava kannu heege nodalilla 

 

Hrudayada tantiya mididu 

Preetiya shrutiyannu hididu 

Hrudayada tantiya mididu 

Preetiya shrutiyannu hididu 

Tanna guttanu taane vadedu 

Tanna guttanu taane vadedu 

Anuraaga geeteya haadalilla 

Anuraaga geeteya haadalilla 

 

Yaava kannu heege nodalilla 

Nanna yaava kannu heege nodalilla 

kudinotadalle ninnante nalle 

kudinotadalle ninnante nalle 

Yaava hennu nanna kaadalilla 

 

Yaava kannu heege nodalilla 

Nanna yaava kannu heege nodalilla 

 

For More Lyrics, visit: https://holagi.in 

 

 

 


