निर्द यी सुंर्री
हे शस्त्रसज्ज वीरा काय झाले य तुला?
घुटमळतो आहेस एकाकी आणि मलू ल
सुकून गेलीत तळ्याभोवतीची लव्हाळं
कूजनही थांबलं य पक्षयांचं समूळ
खरंच काय णबनसले य तुझे शूर वीरा?
णिसतोयस णकती णनस्त्तेज अन शोकाकुल
सुगीचे णिवस संपले कधीच आणि
जमवून ठे वले त खारींनी िािे णवपुल
णनस्त्तेज भाल तुझे श्वेत कमळ जिू
जमले त घममणबंि,ू उष्ि अंतयामतनांचे
णकती भरमकन णिकट होऊन गेलेत
गिम गुलाबी रंग तुझ्या सतेज गालांचे!
"ऐक ..वनात या भेटली मला एक युवती
काय णतचे लावण्य! जिू स्त्वगीय परी!
रे शमी केशसंभार अन नाजूक पावले
मािक डोळे अन नजर खुळाविारी
बनवला पुष्पमुकुट णतजसाठी मी
गुंिले मनगटात सुगंधी िु लांचे हार
पाणहले णतने प्रेमधुंि नजरे ने मजकडे
उमलला कंठातून ततच्या प्रेमाचा हुंकार
अश्वावर स्त्वार होऊन णहंडलो णकती
भान नव्हते मला कशाचे, त्या वनराईचे
पुढे-मागे आंिोलत ती गाई मजसाठी
अवीट गोड संगीत परीराज्याचे

शोणधले णतने मजसाठी चविार कंि,
जंगली मध, पेय जिू अमृताचे णसंचन
कुठल्याशा भाषेत म्हिाली मला ती
“तुला केले मी माझे सवमस्त्व अपमि!”
नेले णतने मला णतच्या मंतरले ल्या गुहेत
सोडले उसासे केल्या णववश णवनवण्या
धुंि डोळे णतचे बंि करून अलगि
चुंणबत राणहलो मी णभजले ल्या पापण्या
हळु वार थोपटले णतने झालो मी णनद्राधीन
अन एक स्त्वप्न पाणहले - णवणचर, भयंकर
शेवटचेच स्त्वप्न होते पाणहले ले मी त्या
गारठले ल्या अन उजाड टे काडावर
णिसले मला णनस्त्तेज राजे आणि राजपुर
िीन योद्धे - मृत्यूच्या चाहु लीने मलू ल झाले ले
उच्चरवाने ते म्हिाले - "त्या णनिमयी सुंिरीने
तुला णतचा िास आहे रे बनवले !"
पाणहले त्यांचे ओठ त्या संधीकाली - तृषातम
अन भेसूर - तो भीषि इशारा िेताना!
िचकून जागा झालो, आणि पाणहले स्त्वतःस
या गारठले ल्या उजाड टे कडीवर णिरताना
णमरा, म्हिून माझे इथे वास्त्तव्य आहे
घुटमळतो आहे एकाकी आणि मलू ल
जरी सुकलीत तळ्याभोवतीची लव्हाळं
आणि कूजन थांबलं य पक्षयांचं समूळ”
“La Belle Dame Sans Merci” by John Keats
Translated by Abhay B. Joshi and Milind A. Toro

