
दवेाला �दललेी वष� 
“म्हणे अ ॅडिमशनच्ा  घोाा वषष  ् �ट गेल ंा झं!” 

मेिडकल कॉलेणाा अ ॅडिमशन  ेऊन ख शीा पराहार ् ा संदीपच्ा  नंदावर �कर�करेकाकांनी 
िवरणह  ााल.ं सध्ाच्ा सीसटी-परीकांच्ा  िह  अ ॅडिमशन-पधदातच्ा ांताा अनेक 
म्�वाकांकी म लं ध्े् गाठा्ला ाीच परीका प प्ा दाेाा. त्ाा यक-दघन वष� ्ााून 
िनसटााा. त्ा पराचा पवषा करहारे �कर�करेकाका्ी अनेक असााा. वा्ा गेलेल्ा वषा�ची 
�्र�्�न  ठवह क�न �दली क� म लांना्ी ाे णाचा्ला लागां; त्ांचा  तसा् मावोाघ. 

स�रीच्ा �कर�करेकाकांच्ा ा हपही सवांत  ाराााल्ा सरकारी नघकर ् ांना सघप्ाचं मघल 
्घां. त्ा नघकर ् ांा बढाी िमोण्ासाठी चाकरीच्ा वषा�चा ि्शेब म्�वाचा असे. ‘म्ाा�क’ 
झाल्ाझाल्ा म लगा पघपाा तकवा ‘म पशीपालटीा’ िचकटला क� बढाीचा मीटर स � ्घस. ाशा 
चाकरमानी मनघवृ�ीच्ा काकांना संदीपचं लांबलचक िशकहच पसंा न ्ां. त्ाा अअअ्ा 
वषाषच्ा बे�ारीची  र  गीा ाेल लाा ्घाी! 

“म लीचं ल� िवशीच्ा  ाच  ्ा्ला ्वं. सासरच्ांनी िशकवलं ार म ल-ंसंसार सां ाोून 
िशकावं णमेल ास!ं” 
्ीना पदवीधर झाल्ाबरघबर िाच्ा  णीला िाचं ल� क�न ना्चं ्घां. नााीच्ा 
डघक्ाालं परदशेााल्ा पीयचडीचं खूो िाला बेचैन करा ्घां. नााीच्ा डघो्ांसमघर मात 
चािोशीला ल� करहार ् ा िाच्ा िववान परदशेी  ाध्ािपकेचा  दशष ्घाा! 

सध्ा �वसा्ाच्ा संधी असंअ्  ्ाे. िवशीच्ा  धी त्ा िकिाणाव�न ख हावा असााा. 
्वं ाे ध्े् गाठेप �्ा व्ाची िाशी स्ण ्घाे. ारी व् वाढण्ाचा धघका पतक�न्ी  णच्ा 
िपढीने  पलं   ्ष् अिधक अअषपूहष केल ं ्.े वाटेाला यखादा अपार्ा ष् अडसर 
ललांडााना पूरक अभ्ास करा तकवा का्ी  वश्क पह िबनडघक्ी कामं करा त्ांना 
यखाद ंवषष  ालवावं लागलं असले्ी. पह ाशी वाटेवरची ्ाटकं त्ांनी िणजीने पार केली 
 ्ाे.  

ध्े् गाठण्ासाठी अगिहा वाटा समघर ठाकल्ा क� त्ांच्ााली नेमक�  पली क ठली ाे 
पि्ल्ा ्टक्ाा समणा ना्ी. पह णे ्ा के ्ा ाे समणां ाे ्ाा पि्ल्ा वाटेवर 
 ालवलेल्ा वेोाची खां न कराा नेमक�  पली वाट  िनवडहं  �म. च कलेल्ा वाटेवरच्ा 
ाशा दघन वषा�ना अवासाव म्�व �दल ंअसां ार अा ल क लकह� ्शसवी इंिणनी्र झाला 
असाा. पह   ्ष्ााल्ा खर ् ा  नंदाला पारखा झाला असाा.  िह  ाराी् रंगसपृी  यका 



र�ाला म कली असाी.  ाा ्शाच्ा िशखराव�न मागे वोून पा्ााना अा लला ाी वा्ा 
गेलेली वष� नगण् वाटा असाील; त्ा धाडसी िनहष्ाचा अि मान वाटा असले.  

�कत्ेक पााात् ा ह मागाषला लागण्ापूव� ाीन-चार वष� यखाना वेगो्ाच केताचा अन  व 
 ेााा. �ावसाि्क   ्ष्ाच्ा ाीस-चाोीस वषा�च्ा कारक�द�ा ाघ काो िचललरख दाष 
ठराघ. पह �ि�मतव अिधक संपप ्घां. 

लघकमाप्ांनी ार वाटचाल दमदार  ्ावी ्ासाठीच यक वषष ‘दवेाला �दलं’. असा  दशष 
 पल्ा डघो्ांसमघर  ्.े  पल्ा ध्े् ा�ीच्ा वाटेवरचं यखाद ्द सरं अिधकचं वष� 
साअषक�च लागहार ्ाा शंका ना्ी. 
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