
गोडी अपणूर् ते ी 
कत सरबा�ेा आिण ल्ा्ा�ेा स्गग� आ्ाा एकि्सा�ा श्का् ि्जाञान�ा ाा ञूत 
हा्भर सीडी आिण बोटभर आ�पॉडमधूञ स र्सामाा�ायन�ा उशाशी पोे्ला; ्ीाही-ि�काळ 
कत वहाही आिण कक तुही एका बोटान�ा ाशाश�ाञत न�ा सकरायेा आञय  ा्ळा्ळ फक कटा् लकट्ा 
�ा�ला लागला. रतकॉडर कत लते�ा अशा गाण�ाय् साथीलाही मा्बबर मयडळी अस्ा्; 
ध्िञमक�णाेी सगळी य्�य सायभाळूञ िञषकलयकक पपरपूणर असा आि्षकार ापलतला अस्ो; ्ो 
 र त्ळी िबञेूकक अग ी ्ससान�ा ्ससा सका�ला िमळ्ो.  

�ाउलट मै�फलीला ाा� ये ्र महागा ये ि्क�ट काढूञ न�ा सभागृहाप��् धडपड् ाा य् 
लाग य्. ि्थत सञ त्ळी साथी ते कलाकार ब ल्ा्; ध्िञ-�ोाञत् घोटाळा हो्ो; ा्रही 
माञ्ी केका हो्ा्. ्रीही शा�ो� गा�ञापासूञ िसञतगी य्क अग ी ्ग-्माशायप��् साश�ा 
अशा का�र्मायञा आपण अाूञही क्डक यब ग ग कर्ो. का आ्ड्ा् आपे�ाला त् का�र्म? 

अशा का�र्माय् आपण रिसक-�ो्ृ्ृय ाेा एक भाग अस्ो. न�ा समूहभाञाञत आञय  श्गकिण् 
हो्ो. ्ा्ा्रण सयगी्ाञत मय्रलतलय अस य्. आपला आ्ड्ा कलाकार आपे�ाबरोबर एकाे 
सभागृहा्क ा्का ा्ळ आहत �ा ाािण त्ञत ्ी धकय ी ्ाढ त्. ्ो कलाकार त््ढा सारा त्ळ खास 
आपे�ासाुी न�ाेी कला सा र कर्ो; आपे�ा फमाराशीेा माञ राख्ो; आपण  ा  � ली 
क� सकखा्लतला � स्ो.  

सीडी्लय गाणय �पाश�ा् बय� स् अस य्. मयेा्र ये गाणय मक�िञभरर अस य्. न�ाेी पतशकश 
उनसफू र् अस त्. ‘कक � कक � बोलत को�िल�ा’ सारखय गाणय आ�पॉड्र शतकडो त्ळा सकूञ 
आपे�ाला कणसकरायसकट पाु झालतलय अस य्. कक णी ञ्ाे गा�क त् मयेा्र गा�ला लागला क� 
न�ा् केका होण�ाेी श �्ा अस त्े. सकरशी्े�ा झोपा �ा्र ते िेरथरारक खतळ बघ्ाञा 
ाी धाकधूक अस त् ्ीे धाकधूक ‘सूर केकत ल का?’ �ा भी्ीञत ्ाट त्. पण केका झाे�ा ्र 
न�ायन�ा्ूञ गा�काेी ‘माणकसक�’ पट त् आिण आपकलक� ्ाट त्. न�ा ‘अपपरपूणर त्’ेी गोडी अ्ीट 
बञ त्. सटूिड�ोन�ा म ्ीिश्ा� गाणय अ�ि्म साधलय ्र कला य््ान�ा ककशे�ाेी ञ�ाञत 
�ेी्ी �त त्. न�ाञत आनमि्िासाञत गा्ाञा काही ञ�ाे हरक्ी घत्े�ा ्र ्ो अपते ाभयगही 
मोुा सकख  ्ाट्ो. काही भा्ञापूणर गाणी �न�े सक्ाञा काळााला अिधक िभड्ा्. 
�न�ेा् गा�ली ााणारी गाणी �ोन�ायन�ा साेीञत ञ�ाञत घड्ा्! सारञा ते हत ्ाात 
आि्षकार अञकभ्णय एखााा मूू्काराला मू्ग घड््ाञा बघण�ासारखय अस य्. ्ो त्ळाेा 
र�खिे् क्कडा �ोन�ायन�ा मञा् का�म ापला ाा्ो. 



ा्क� ल�लटू अञकभ्े�ा्र आपण घरी �तेञ ाहाणीघरा्े�ा ञळाला आपे�ा आ्ााा्ली 
गाणी का सक््ो? आपे�ा मञा् न�ा ल�लकटीन�ा आञय ाेी उाळणी हो त्. सयगी् िञमारण 
क� शकणारयक ा्र �ाण�ायपाशी ञसलतलयक अि्श� �ग् असय स्र�य�  त् ाञत माणसाला � लय 
आहत. ्ो  ै् ी ेमनकार आपे�ासाुी  तखील घडला आहत �ा ाािण त्ेा उनसफू र् आञय ोनस् 
साारा हो्ो. आञय  �� करा�ेी शब ायेी म�ार ा सयप त् ि्थत सयगी् सक� हो य्. .हणूञे 
आपण आपे�ाही आ्ााा् आञय ाञत गा्ो. 
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