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एका 'व्हाईट सुप्रीमीस्ट'चा एक अनुभव आणि त्याच्या अनुषंगाने मी स्वत:चं केलेलं आत्मपरीक्षि इथे आहे. वाचून 
प्रत्येकाने स्वत:च्या मनात प्रत्येकाने डोकावून बघावं. आणि कधी चुकूनमाकून जेव्हा तमाम मुर्स्लमांचा ककंवा 
एखाद्या जातीचाच राग येईल, तवे्हा खालील दिलेलं वोडहाऊसचं वाक्य मनात ठेवावं हा या लेखामागील 
उद्िेश. २००५ चा हा अनुभव.  

रंग माझा वेगळा 

आज सकाळपासून मेरी आणि बेथची गडबड सुरू होती, पेनससल्वेननयाला एका ररफायनरीत काम करिारी बहुतके 
कुटंुबं नतथे जवळच एका डवे्हलपमेंटमध्ये रहात. मेरीचा नवरा बॉब आणि बेथचा नवरा एड िोघंही ररफायनरीत एकाच 
प्रोजेक्टवर काम करीत होत.े अनतशय महत्वाचं, तीन वषािचं प्रोजेक्ट सवािनी जीव ओतून  काम करून अठरा मदहन्यात 
संपवलं होत.ं त्याचं बक्षक्षस म्हिून कंपनीने प्रोजेक््वरच्या वीसेक जिांना त्यांच्या सहचरांसह एका आसलशान 
ररझोटिमध्ये ववकें ड घालवायला बोलावल ंहोत.ं नतथे उपलब्ध असलेल्या कोित्याही तीन ॲक्टीववटीज ननवडायला मुभा 
होती.  कधी अशा जागी जाण्याचा अनुभव नसलेले हे िोन कुटंुब अक्षरश: भारावले होत.े ररझोटिची मादहती आिून 
त्यांनी सवाित महागड्या अशा – गोल्फपासून तर मसाज पयतंच्या गोष्टी ननवडल्या.  फुकट समळाल्यावर ही संधी 
कोि सोडिार? 

सकाळी गोल्फसाठी  एड आणि बॉब पहाटे पाच वाजताच घराबाहेर पडले. आठ वाजता मेरी व बेथ मुलांची 
बेबबससदटगंची व्यवस्था करून एकत्र ननघाल्या.  बेथने सवयीप्रमािे कारचा रेडडओ लावला. बातमी ऐकून नतच्या 
अंगावर शहारे आले.  नतने लगेच रेडडओ बंि केला. 
              ‘ऐकलंस तू? अर्न्बलीवेबल!  कालच्या इंग्लंडमधल्या कारबॉम्बमध्ये गुंतलेले सगळे मुस्लीम- डॉक्टर होत े
म्हिे.” बेथ 

‘हो नं!  डॉक्टर असो नाहीतर कोिी असो, सगळे मुस्लीम सारखेच.’ मेरीने री ओढली. 
‘बरं तर बरं, आपल्या डवे्हलपमेंटमध्ये असे कोिी उपटसुंभ नाहीयेत.’ बेथ 

‘थकँ गॉड!  ऑईल पीपल आर स्पेअडि.  या सगळ्या ‘ब्राउननज’ना  (काळे, गोरे सोडून इतर सगळे ब्राउननज)  आपल्या 
िेशातून हाकलून दिले पादहजे.’  मेरी म्हिाली.  रीफायनरीत काम करिारी मंडळी स्वत:ला 'ऑईल पीपल' म्हितात.  
‘आपल्या नवऱयांच्या बोलण्यात कधी मुर्स्लमांचा उल्लेख आला नाही, म्हिून ररफायनरीतही नसावेत असं वाटतं.’ बेथ. 
‘नशीब, नाहीतर ररफायनरी उडवून दिली असती केव्हाच.’ गळ्यातल्या क्रॉसवर हात ठेवत मेरीने मनात प्राथिना केली. 
‘जाऊ िे, चांगलं काहीतरी बोलू या’ म्हित नतने ववषय बिलला. 
भल्या मोठ्या ररझोटिच्या मैलभर लांब पाककंग लॉटमध्ये कार ठेवून त्या आत गेल्या. डोळे ववस्फारून सगळीकड े
बघत होत्या. 



‘हाय स्टेसी’ कंपनीतील इंर्जननयर स्टेसी दिसताच मेरीने नतला हाक दिली.  

‘कालच्या बातमीबद्िल नतच्याशी बोल ूनकोस.  नाहीतर ती आपल्यालाच उपिेश करेल. सगळे ब्राउननज तसे नसतात, 

आपि आपल्या वप्रजुडीसेस िरू ठेवायला पादहजे वगैरे वगैरे.   इंर्जननयर ना ती! नतला वाटतं नतच ेववचार खूप 
प्रगल्भ आहेत.  खरं म्हिजे मनातून प्रत्येकाला आपल्यासारखंच वाटतं, पि काही उगाचंच ‘पोसलदटकली 
करेक्ट’ असण्याचा प्रयत्न करतात.’  बेथनं मेरीला ढोसलं .हाय-हेलो झाल्यावर ररसेप्शन डसे्कवरून स्वत:च ेबबल्ले 
घेऊन त्या कॉन्फरन्स रुममध्ये गेल्या.  नतथे एका सभतंीशी मोठ्या टेबलावर बे्रकफास्टसाठी अनेक पिाथि ठेवले होत.े 
बेगल, कुकीज, डोनटच ेबोकािे भरत असलेल्या एड व बॉबकड ेपाहून िोघी हसल्या. पि टेबलाजवळ जाऊन स्वत:ही 
चापायला सुरवात केली. इतरांशी गप्पा मारत असतांना सहज म्हिून िाराकड ेबघिाऱया मेरीचा घास घशातच 
अडकला. 
‘ओ माय गॉड!  हू इज ही?” ती बेथला हळूच म्हिाली. बेथने वळून पादहलं. साधारि ५-८ उंची, मोठे डोळे, धारिार 
नाक असा एक 'ब्राउनन' आत येत होता.  
‘एडी, कम दहअर’ बेथने नवऱयाला हलक्या आवाजात बोलावल.ं 
‘तो कोि आहे?’ ती 
‘कोिता?’ एडने नेहमीप्रमािे मोठ्याने ववचारलं. ती चचडली. 
‘हळू बोलायला काय घेशील? कोिता काय कोिता? कोि तुला इथे वेगळा दिसतोय?’ डोळ्यानेच िारातून येिाऱया 
मािसाकड ेनतने खूि केली. 
‘अग तो? तो आमचा मॅनेजर आहे. रॉबी क्वीनकारनी. त्याच्यामुळेच तर आपल्याला हे बक्षीस समळालं आहे आज !
तुला घाबरायला काय झाल?ं मी बोललो होतो तुला रॉबीबद्िल.’  म्हित तो रॉबीशी बोलायला गेलासुध्िा. 
‘क्वीनकारनी म्हिे! रंग पहा आधी स्वत:चा.  आयररश लोकांच्या पासंगाला तरी पुरतोय का? चक्क आयररश नावं 
घेऊन आपल्यात समसळायचं अन ्मग िंगेधोपे करायच.े’  धक्क्यातून सावरत मेरी म्हिाली. 
रॉबीशी ओळख करून द्यायला म्हिून एड, बॉब आपापल्या बायकांना घेऊन आले. 
‘हाय’ मॅनेजरने हात पुढे केला.  
‘हाय समस्टर क्वीनकारनी’ बेथने बबचकत बबचकत शेक-हंड केला. 
‘इ्स कुलकिी! - रवव कुलकिी’ समजावून सांगावं तशा सुरात रवीने नतची चूक िरुुस्त केली.  जुजबी गप्पा मारून 
तो इतर लोकात समसळला. 
‘त्याची बायको आलेली दिसत नाहीये’ तो गेल्यावर मेरी म्हिाली. 
‘ती कशी येईल? ती बसली असेल घरी बुरखा घेऊन.’ बेथ म्हिाली तवे्हा िोघी हसल्या.   
      खरं म्हिजे रवीची बायको नेहाही त्यांच्यासारखीच सकाळपासून येिार होती.  पि अमेररकेतल्या तमाम 
भारतीयांप्रमािे नतचेही ववकें ड कायिक्रमाने खच्चून भरलेले होत.े आज मराठी मंडळाचा नतने आयोर्जत केलेला 
कायिक्रम होता.  पूिि कायिक्रम नाही पि ननिान कायिक्रम सुरू होईपयतं व्यवस्था बघायची, नंतर कोिालातरी सुपूति 
करून ननघायचं, रवीच्या बक्षक्षस समारंभापयतं पोहोचायचं असं नतने ठरवलं होत.ं  ती तयारी करीत होती. भारतातून 
नुकताच आिलेला नवा पनतयाळा स्टाईलचा सूट नतने काढला. नऊवारीसारख्या चुण्या आणि ३ मीटरची ओढिी 
असिारा तो सुट नतला खूप आवडला. ववकें डसाठी सुटकेस भरून ती घेऊनच ती मराठी मडंळाच्या कायिक्रमाला गेली. 
कायिक्रमाला सुरवात झाल्यावर काम िसुऱया कोिाला सुपूति करून ती ननघाली तवे्हा चार वाजले होत.े एक तासाचा 
ड्राईव्ह, म्हिजे जाईपयंत गौरवाचा कायिक्रम सुरू झाला असिार.  
      गाडीत नेहमीच्या सवयीने नेहाने रेडीओ लावला. एन. पी. आर.  स्टेशनवर पी. जी. वुडहाऊस या नात्झीच्या 
कॅम्पमधून वाचलेल्या गहृ्सस्थाबद्द्ल सांगत होत.े एकिा एका पत्रकाराने त्याला ववचारलं, ‘Don’t you hate 

Germans?’ 



तो म्हिाला,  ‘No. I don’t hate anything in plural.’  
एका जमिनांच्या गटाने अत्याचार केले, म्हिून तमाम जातीचा द्वेष करिे चुकीचं आहे. आपल्या सवांनाच त ेमाहीत 
असतं, पि आचरिात ककती लोक आितात? नेहाने रेडडओ स्टेशन बिललं, अन ्त ेववचार मागे पडले. 
      ती ररझोटिवर पोहोचली. कारच्या टं्रकमधून सुटकेस काढताना नतच्या हातातली ककल्ली खाली पडली.  एका हातान े
पसि, ओढिी, सुटकेस सांभाळत नतने ककल्ली उचलली, आणि हॉटेलच्या इमारतीकड ेचाल ूलागली. ती थोड ंिरू गेली 
असेल तोच ‘ यौव! यौव!’ असा मागून आवाज आला. काळ्या मािसांच्या पध्ितीची ती हाक ऐकून नतने मागे वळून न 
पहाता गॉगल्सच्या कोपरऱयातूनच हळूच मागे पादहलं. एक काळा तरुि – भडक भगवा शटि, अधी खाली घसरलेली 
पँट, गळ्यात घंुगुरमाळा, कमरेला मेखलेसारखी एक जाडी चािंीची चने, कुरळ्या केसाचं टोपलं असं त ेपात्र नतच्याकडचे 
येत होत.ं चोरी, पसि खेचिे, इथपासून तर खुनापयतंच्या सवि गुन्हयांच्या कथा नेहाच्या डोळ्यापुढून झरकन सरकल्या. 
ती घाबरली.  नतची पावलं भराभर पडू लागली. पसि आिखीनच घ्ट धरत ती ररसेप्शनच्या डसे्कपयतं येऊन 
पोहोचली.  हॉटेलच्या रूमची ककल्ली घेऊन एलीवेटरकड ेवळली. तोपयतं तो हॉटेलच्या िारापयतं आला होता. 
         ‘यौव!’ त्याने पुन्हा आवाज दिला. त्याची तक्रार करावी असं नतच्या मनात आलं, पि नुसती हाक 
मारण्यापलीकड ेत्याने काही केलं नव्हतं, तवे्हा तो ववचार नतने बाजूला टाकला. तरीसुध्िा एकटीने पाचव्या 
मजल्यावरच्या रूमपयतं जािे नतला सुरक्षक्षत वाटेना.  नतने ववचार बिलला.  सामान ररसेप्शननस्टकड ेठेवून ती कपड े
न बिलताच कॉन्फरन्स रुममध्ये गेली. गौरव समारंभ सरुू झाला होता. रवी स्टेजवर होता. कायिक्रमात व्यत्यय येऊ 
नये म्हिून, नतच्यासाठी ठेवलेल्या पदहल्या रांगेतील राखीव जागी न बसता ती मागे िाराशीच बसली. भाषिात रवीने 
नतचा उल्लेख केला तवे्हा सगळ्यांच्या नजरा नतच्याकड ेवळल्या. नतच्याकड ेककंवा नतच्या कपड्यांकड ेपाहून मेरी व 
बेथची नेत्रपल्लवी झाली.  
       कायिक्रम संपल्यावर ती पुढे रववजवळ गेली. नेहाची सवांशी ओळख करून िेत रवी मेरी, बेथजवळ आला. 
तवे्हढ्यात त्याचं असभनंिन करण्यासाठी कंपनींच्या V.P. ने त्याच्या पाठीवर थाप मारली. तो मागे वळला आणि 
नतकडेच रमला. 
      मेरी, बेथ आणि नेहा त्याची वाट पहात उभ्या होत्या. एक िोन समननट स्तब्धतते गेली. मेरीने ववचारलं, ‘डू यु 
स्पीक इंर्ग्लश?’  एकेक शब्ि सुटा करून बोललेले त ेवाक्य – पदहल्यांिा अमेररकेत आलेल्या व्यक्तीला ववचारावं तसं! 
नेहाच्या कपाळाला आठ्या पडल्या. 
‘What do you mean?’  नेहाने ववचारलं. 
‘She…meant… do ... you … understand… English? Our… language?’ बेथने खुलासा केला. 
नेहा मनात भयंकर चचडली. मनात म्हिाली, ‘मूखांनो, इंर्ग्लश नसत ंयेत तर मी इंर्ग्लशमध्ये प्रश्न ववचारला असता 
का?’ पि नतने स्वत:ला आवरलं. आज रवीचा आनंिाचा दिवस होता. उगाच इथे तमाशा नको. त्याच्या आनंिावर 
ववरजि घालायला नको. प्रश्नाकड ेिलुिक्ष करून ती थोडी बाजूला जाऊन उभी रादहली. 
      नेहा ववचार करत होती. तीस वषांपूवी आपि जॉर्जियातल्या एका छो्याशा गावात आलो, त्या लोकांनी भारतीय 
व्यक्ती कधी पादहली नव्हती. म्हिून कुतूहलाने त ेप्रश्न ववचारायच.े त्यात उत्सुकतेचा भाग जास्त होता. आजचा हा 
प्रश्न तसा नव्हता. उपरोधात्मक, अपमानास्पि होता. पूविग्रहिवूषत होता. अस्खसलत इंर्ग्लशमध्ये भाषि करिाऱया 
माझ्या नवऱयाकड ेपाहून तरी त्यांनी असा प्रश्न ववचारायला नको होता. मी स्वत: मोठ्या कंपनीत मॅनेजर आहे. या 
भागात शेकडो भारतीय आहेत. मी इंर्ग्लश बोलत नसेन अस ंयांना का वाटल?ं माझ्या कपड्यांवरून? की माझ्या 
रंगावरून? की तीस वषि या िेशात काढूनही आपि इथे उपऱयाच आहोत? नतला सुरेश भटाचंी एक कववता आठवली. 
रंगुनी रंगात साऱया रंग माझा वेगळा 
गुंतुनी गुंत्यात साऱया पाय माझा मोकळा. 
नतच ेमोकळे पाय मिामिाच ेओझ ेलािल्यासारखे जड झाले होत.े कातडीच्या रंगापलीकडे    पहायला हे जग कधी 



सशकिार? या बायकांनी माझी ओळख करून घ्यायचीही तसिी घेतली नाही. सप्टेंबर ११ नंतरचा हा बिल आहे. 
इतक्या वषाित असा प्रसंग आला नव्हता. अपमान चगळत रवीची वाट पहात ती बाजूला उभी रादहली. 
‘हा ....य !यु मस्ट बब समसेस कुलकिी...!  आयेम स्टेसी’  एकीने स्वत:ची ओळख करून दिली.  
‘हाय स्टेसी, नाईस मीदटगं यु’,   उसनं हस ूतोंडावर आित नेहा झालेल्या आघातातून सावरायचा प्रयत्न करीत होती. 
स्टेसी रवीच्या कामाचं कौतुक करीत होती. 
‘ही एज अ जेम ऑफ अ परसन !  वी ऑल लव दहम’ ...ती 
नेहा अजूनही हरवल्यासारखी उभी होती.  
‘अग, तुझं काही हरवलं आहे का?’ स्टेसी 
‘नाहीतर!’ मनातले भाव लपवत नेहा म्हिाली. पि मनात म्हित होती, 
‘हो!  खूप हरवल्यासारखं वाटतंय. माझी ओळख! माझं अर्स्तत्व   ! या मातीत रुजण्याच ेमाझ ेतीस वषांच ेप्रयत्न!.’ 
‘पुन्हा एकिा ववचार कर.’ स्टेसी खेळकरपिे म्हिाली. 
उगाच चाचपडायचं म्हिून नतने पसि चाचपडली.              
 ‘Oh my God!  माझा फोन !’ नेहा म्हिाली. 
स्टेसी हसली, ‘बाहेर एक सिगहृस्थ उभा होता. त्याने माझा बबल्ला पादहला आणि म्हिाला, ‘एक सुंिर कपड े
घातलेल्या बाई तुमच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये गेल्या आहेत. त्यांना हा फोन द्याल का?’ म्हित स्टेसीने नतचा फोन 
पुढे केला. 
नेहाच्या लक्षात आलं – कारची ककल्ली उचलताना नतचा फोन पडला असावा. आणि त ेपात्र? तवे्ह्सढ्यासाठीच नतला 
हाका मारीत होत.ं 
‘कसा होता तो गहृस्थ?’ 

‘तरुि, भगवा शटि...’ स्टेसी म्हिाली. त्याच्या रंगाचा उल्लेख नतने टाळला होता. 
म्हिजे तोच.  त्याच्या ‘वरलीया रंगा’ वरून नेहाने िवूषत पूविग्रह बांधला होता. नतला स्वत:ची लाज वाटली. म्हिजे 
त्या बायकांपेक्षा मी वेगळी नाही. मीही रंगाने आंधळी झालेली...  पुन्हा सुरेश भट...  
‘चालिारा पांगळा अन ्पाहिारा आंधळा...’ 
त्या गहृ्सस्थांच ेआभार मानण्यासाठी नेहा बाहेर आली. पि कुठलीच अपेक्षा न करता तो केव्हाच ननघून गेला होता. 
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