
उ� अिभ�ची 

“शीः! कसल ंबेचव जेवण! एक तो टोमॅटो ज य्स कक् तो बबक लकालक!  िण �कती ऐकल ंहोतं 
्क जेवणकब�ल!” 

नेहमीच िजभेचे चोचले पुबवणकऱ्क  िण चवीचवीने जेवणकऱ्क �िचबकचक ितळपकपड झकलक 
होतक. िवमकनकंपन्कंं्क जकिहबकताम�लं जेवणकचं क तुक ऐकय न ब तेककंं्क अपेकक अशकच 
उंचकवतकत  िण उंचकवबचं ते उंची जेवण चकखल्कवब त्क कोसळतकत. बबेच जण  णखी 
मीठ-सकखब मकायन घेतकत; अनेक �वकशकंनक एबवी न  वडणकबक टोमॅटो ज य्स एककएकक 
 वडक्लक लकातो; म� िनकृ� वकटतं. जेवणकव�न भबपयब िश�क खकऊन झकल्कवब 
िवमकनकंपन्कंनी  पल्क जेवणकत बस घ्क्चक ठबवलक. त्कंनी त्कचक शक शु�श अ््कसच 
केलक. त्क अ््कसकतयन नवंच ककही िनिपष झकलं. 

िवमकन जेवहक  ाकंत उंच उडत असतं तेवहक त्कं्क भोवतकलचं वकतकवबण वकब िवबळि कमी 
शकबकचं असतं. �वकशकंं्क सो्ीसकठी त्कं्क पोटकतलक शकब वक वललेक असतो खबक पण तोही 
सक�कबण िशमल्कं्क वकतकवबणकणतककचि ,हणजे मंुबु-पुण्कं्क शकबकबन चकंालकच कमी 
असतो. त्कमुळे  पल्क िजभें्कि घशकं्कि  तल्क नकककं्क तवचेलक सशे झकल्कवब ्ेते 
तशी �किचत सयज ्ेते. िशवक् ब�कतलं �कणवक य्चं �मकण घटतं. प�बणकमी �ची जकणणकबे 
म�कतंतय बि�ब होतकत.  पल्क अषकचक मुु् यवकश त्कं्क सुां�कशी िनािडत असतो. तोही 
कमी होतो  िण िजभेवबचे म�कतंतय बोथटल्कमुळे ख�ु चवही घटते. िशवक् कमी शकबकचं 
वकतकवबण कोबडहंी असतं. कोब�क हवेत त�डकलक पकणी कमी सुटतं. अषकतले ककब पकण्कत 
िवबघळयन म�कतंतयंप �्त पोचणं कठीण होतं.  

,हणयन त्क उंचीवब अषपशकथा अळणीि अाोडि सपक लकातकत. म�कची चव जकते; त्कतल्क 
अलकोहोलची जळजळ वक ते. लकल म�कचक तुबटपणक अि�क जकणवतो. सकहबेी प�शतीचक चहक 
कबक्लक पकणी शंभब अंशकलक उकळकवं लकातं. िवमकनकतल्क कमी शकबकलक पकणी नववश 
अंशकलकच उकळतं; सकहबेी चहक सक�त नकही.  

अशक वेळी यवकशकनुभव अि�क तीी कबणकबे मसकलेशकबि खकबटि अि�क ाोड पशकथा �चकब 
वकटतकत. उमकमी हक टोमॅटो-पकलकसकबु्क भकज्कंत असणकबकि यवकशकंतलक सकतवक बस. ्क 
उमकमीनेही िवमकनकतलं जेवण यवक�श� लकाय शकतं. ह ेजकणयन िवमकनकंपन्कंनी �िचतजजकंचक 
िवशेष सललक घेतलक  ह.े कमी अलकोहोल  िण अि�क यवकश असललेी म�ंि टोमॅटोचक  िण 
मसकल्कंचक स ळ हकतकने केललेक वकपब ्कंनी प�बियथती सु�कबते  ह.े एकक चहकं्क कंपनीने 



ि��टश िवमकनकंपनीसकठी ८९अंशकलक उ�म अका  शणेकबी खकस प�ी बनवली  ह.े िनकबकं्क 
�्�कंत यपकणसजेट िवमकनकंपनीने  पल्क िवमकनकंनकही मसकल्कंची नकवं ठेवली  हते!  

 तक कुणीतबी ‘कडक मीठी ाक ी मसकलक-चक्!’  िण ‘शो वुटसे च कु’ कॉवक िवमकनकं्क 
उंचीवब च वयन �क्लक हवी. असक िशबककव झकलक तब पु ं्क ककही वषक�त भबपयब टोमॅटोची 
उमकमी िमबवणकबं भावं सकंबकबि कोलहकपुबी पकं बक बयसक  िण िहबवकाकब िमबचीचक ठेचक 
अशक झणझणीत ितबंग्कने त्क उडत्क जाकवब अि�बकज् ाकजवलं तब नवल वकटक्लक नको. 

डॉ. उ�वलक शळवी 

-ujjwalahd9@gmail.com 

(’लोकप्र’च्र सौजन्रान) 

 

mailto:-ujjwalahd9@gmail.com

