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फार फार वर्ाांपूवी भारतात एक युवा राजा होता. 
त्याच्याकड ेहत्ती आणि मोर होते, पाांढरे वाघ आणि 
काळे ससांह होत,े माणिक आणि दहरे होत.े पि 
त्याच्याकड ेदिव्य घोडा नव्हता.  



आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, हा दिव्य घोडा आहे तरी 
काय? खरांि, िसुमिळ खजजना आहे तो! आकाशातील िेवितूाांनी 
त्याला शहािपि आणि धैयि, ऐश्वयि आणि यश याांिे वरिान 
दिलेले आहे. त्याच्यावर जो स्वार होईल, त्याला हे सवि गुि 
तो बहाल करिार आहे. त्यािी सुांिर पाांढरीशुभ्र काांती िांद्रकाांत 
मण्यासारखी मऊसुत आहे. त्यािी आयाळ सागरातील 
लाटाांसारखी िमकत.े त्याच्या पायाखालून आगीच्या ज्वाळा 
ननघतात आणि त्यािा आवाज सोन्याच्या तुतारीतून ननघिाऱ्या 
आवाजासारखा घुमतो.  
राजाने घोर्िा केली की हा घोडा शोधनू आििाऱ्यास 
डोंगराएवढी मािके बक्षीस समळतील. कारि कासलया या 
बहुमुखी आणि अनतशय भयानक सापापासून आपल्या राज्यािे 
सांरक्षि फक्त दिव्य घोडाि करू शकतो, हे राजा जाित होता.  



राजाच्या िेशात एक मािूस उिरननवािहासाठी घोड ेपाळत 
असे. वसांत ऋतूतील एका आल्हाििायक दिवशी त्याने 
बाजारात जाऊन आपल्या घोडयाांिी ववक्री करायिे 
ठरवले. पि वाटेत, त्याच्या एका घोडीने पाांढऱ्याशुभ्र 
वपल्लाला जन्म दिला. हे पाहून इतर घोडयाांनी आपल्या 
िालण्यािा वेग मांि केला आणि शेवटी त ेसवि एके 
दठकािी थाांबले.    



“मोठी अडििि झाली!” घोडवेाल्याच्या 
मनात आले. “हे वपल्लू जन्मल्यामुळे आधी 
प्रवास थाांबला आणि आता तर त ेसगळयाांवर 
लाथा झाडतांय! खूप िांिल दिसतांय. नुसतांि 
इकड-ेनतकड ेउडया मारतांय. हे लोकाांना 
िावायलाही मागे-पुढे पाहािार नाही वाटतां. 
वाटेत भेटिाऱ्या पदहल्याि मािसाला हे 
ववकून टाकलेलां बरां.” 
पि कुिीि त ेवपल्लू खरेिी केले नाही.  
“नकोय मला,” भेटिारा प्रत्येक जि 
म्हिाला. “तुझां हे वपल्लू लाथा झाडतांय, 
िावरांसुद्धा दिसतांय. तापि होईल डोक्याला!” 
लवकरि या भयांकर वपल्लािी वाताि सवित्र 
पसरली.  



एका मािसाला मात्र ही वाताि कळली नव्हती, सतत 
आपल्याि धुांिीत असिाऱ्या कुां भाराला. कुां भाराने त्या 
वपल्लाकड ेबनघतले, तवे्हा अजबि घडले. त ेसशांगरू 
(घोडयािे वपल्लू) इतर घोडयाांसमोर नाि-ूबागडू लागले, 
कुां भारासमोर उडया मारू लागले आणि कुां भाराच्या गालावर 
आपले नाक घासू लागले.  
हे वपल्लू आता कुां भाराच्या कानािा िावा घेईल नाहीतर 
त्याला लाथ मारून त्यािी मडकी फोडून टाकेल, अशी 
भीती घोडवेाल्याला वाटू लागली. पि याउलट वपल्लू 
पाळीव कुत्र्यासारखे कुां भारािा हात िाटू लागले.  



वपल्लािा कुां भाराप्रती लळा पाहून घोडवेाला कुां भाराला 
म्हिाला, “छान! माझ्याकड ेएकही मडकां  नाही. 
तुझ्याकडिी सगळी मडकी मला िे. त्याबिल्यात तू 
हे वपल्लू घेऊन जा. खरांतर, त्याला अलग करण्यािी 
कल्पनाही मला सहन होत नाहीये.” 
कुां भारालाही त्या अवखळ वपल्लािा लळा वाटू 
लागला. घोडवेाल्याने सुिवलेला सौिा त्याला पटला.  



वपल्लू खूपि िांिल होत.े पि आश्चयि म्हिजे, कुां भाराच्या 
झोपडीबाहेर त ेकाळजीपूविक बागडू लागले. वपल्लाने मडक्याांच्या 
आसपास सावधपिे पावले टाकली आणि एकही मडके फोडले 
नाही.   
एकिा कुां भार माती आिण्यासाठी बाहेर गेला. वपल्लूसुद्धा त्याच्या 
मागे िडूुिडूु धावत गेले. आपल्या मालकािी वपशवी मातीने जड 
झाली आहे, हे पादहल्यावर त्याने वपशवी वाहून नेण्यासाठी 
आपली पाठ पुढे केली.  
कुां भाराच्या मनात आले, “ककती हुशार आणि समजूतिार आहे हे 
जनावर! त्याच्यासाठी तबेला बाांधायला हवा.” कुां भाराने तबेला 
उभारला. त्याने वपल्लाला िाांगले खाऊ-वपऊ घातले. कालाांतराने, 
या लहान वपल्लािे रुपाांतर एका अद्भतु उमद्या घोडयामध्ये झाले.    



िरम्यान, राजाच्या िरबारातील कुिीही दिव्य घोडयािा शोध घेऊ 
शकले नाही. डझनभर ज्योनतषयाांनाही मितीसाठी बोलावण्यात 
आले. कारि बहुमुखी साप कासलया राज्यानजजक पोहोिल्यािा 
अांिाज होता. ज्योनतर्ाांनी िांद्र-ताऱ्याांिी प्राथिना केली, मांत्र 
उच्िारले, होमहवन केले, पि दिव्य घोडयािा ठावदठकािा काही 
कळला नाही. शेवटिा उपाय म्हिून त्याांनी बबलोरी कािेच्या 
गोळयात पाहायिे ठरवले. गोळयामध्ये त्याांना िांद्रकाांत 
मण्यासारख्या पाांढऱ्याशुभ्र घोडयािी आकृती दिसली. घोडयाच्या 
पायातून आगीच्या ज्वाळा ननघत होत्या.    
“सापडला,” ज्योनतर्ी ओरडले. “याच्या नसशबात शेकडोंिा सरिार 
व्हायिां सलदहलांय, हे ननजश्चत. पि याला शोधून कसां काढायिां?” 
त्याांनी कािेच्या गोळयात पुन्हा पादहले. एक कुां भार या अद्भतु 
घोडयावर मातीने भरलेले पोत ेलाित असल्यािे त्याांना दिसले.  
“हाि तो घोडा!” सगळे एकसुरात बोलले. “आपि राज्यातल्या 
प्रत्येक कुां भाराकड ेजाऊ. कुिाकडतेरी घोडा सापडिारि.” 



त्या कुां भारािा ठावदठकािा शोधण्यास फार वेळ 
लागला नाही. बारा-बारा राजज्योनतर्ी आपल्या 
झोपडीच्या िारात आलेले पाहून कुां भार 
आश्चयििकीत झाला. हे सगळे त्यािा घोडा 
कोित्याही ककां मतीत खरेिी करण्यासाठी आलेले 
आहेत, हे ऐकून तर तो आश्चयािने थक्कि 
झाला. 



पि कुां भाराला आपला घोडा ववकायिा नव्हता. आणि ववकायिे 
ठरवले तरी तो त्यािी ककां मत ठरवू शकत नव्हता. अस्वस्थ 
मन:जस्थतीत तो तबेल्यात गेला आणि शाांतपिे वविार करू 
लागला. अिानक त्यािी शाांतता भांग पावली.  
“तुला काय पादहजे त ेमाग!” त्यािा घोडा गांभीर आवाजात 
िक्क बोलत होता. कुां भाराला मोठा धक्काि बसला. घोडा 
बोलतोय! भीतीने आ वासून तो घोडयाकड ेटक लावून पाहात 
रादहला.  
घोडा हळुवारपिे बोलू लागला, “घाबरू नकोस. मी दिव्य घोडा 
आहे. माझ्या नशीबात राजािी सेवा सलदहली आहे. ि:ुखी होऊ 
नकोस, िर वर्ी मी इथे राहायला येत जाईन.” 
आपल्या हातात काही नाही, हे गरीब कुां भाराला कळून िुकले. 
त्याने आपले हात मायेने त्याच्या समत्राच्या गळयात टाकले 
आणि त्याला ननरोप दिला. । 



कुां भार आणि त्यािा घोडा राजज्योनतर्ाांकड ेपरतले. त ेत्याच्या 
उत्तरािी वाट बघत होते. पि कुां भार काही बोलण्याच्या 
मनजस्थतीत नव्हता. मग दिव्य घोडा पुढे झाला आणि म्हिाला, 
“या कुां भाराने माझी फार पे्रमाने काळजी घेतली. त्याच्याकड े
मातीिा डोंगर आणि राज्यातील सवोत्तम िाक असायला हवां. 
आपली मडकी बाजारात घेऊन जाण्यासाठी त्याच्याकड े
ताकिवान बैल आणि शानिार गाडी हवी. यासोबति त्याच्याकड े
घोड ेआणि म्हशी, मेंढ्या आणि बकऱ्या, कोंबडया आणि कोंबड े
याांनी भरलेला तबेला हवा.” 
क्षिाति नतथे हे सारे प्रािी अवतरले. कुां भार त्याांना पाहाण्यात 
एवढा िांग झाला की त्यािा लाडका घोडा नतथून कधी ननघून 
गेला, हेिेखील त्याला कळले नाही.  



राजिरबारात लोकाांनी दिव्य घोडयािे भव्य स्वागत केले. त्याांनी 
घोडयाला लाल रांगािे सोन्यािे खोगीर आणि िाांिीिे बूट दिले, 
त्याच्या गळयात फुलाांिे हार घातले, बबगूल वाजवले, रेशमी झेंड े
फडकवले, घोड-ेहत्ती याांच्यावर बसलेल्या सैननकाांनी उभे राहून 
त्याला सलामी दिली. युवा राजा पुढे आला आणि दिव्य 
घोडयावर येऊन बसला तवे्हा लोकाांनी आनांिाने जयघोर् केला.  



पि त्याि क्षिी बहुमुखी साप कासलया शहराच्या सीमेवर आला. 
त्याच्या सोबत फुत्कार टाकिाऱ्या पािशे सापाांिे सैन्य होत.े त े
पािशे घोडयाांवर स्वार झाले होते.   
इतक्यात दिव्य घोडयावर स्वार झालेला युवा राजा तीरासारखा 
वेगाने िौडत आपल्या शत्रसुमोर येऊन ठाकला. दिव्य घोडा 
आपल्या मागल्या पायाांवर उभा राहून मोठ्याने णखांकाळू लागला.  
त ेपाहून कासलयािे पािशे घोडिेेखील णखांकाळू लागले आणि 
उडया मारू लागले. त्याांनी आपल्या पाठीवर स्वार झालेल्या 
सापाांना सभरकावून दिले आणि आपल्या पायाखाली तुडवून ठार 
केले. कासलयाने आपले सांपूिि सैन्य गमावले. माघार घेऊन 
त्याला राज्याबाहेर िरू डोंगरिऱ्याांमध्ये ननघून जावे लागले. 



सरतशेेवटी हा महान ववजय आणि शाांती साजरे करण्यासाठी 
राजाने तो दिवस पववत्र सुट्टी म्हिून घोर्ीत केला. सांपूिि 
राज्यात आवाज घुमू लागला “राजािा ववजय असो! दिव्य 
घोडयािा ववजय असो!” मोर आपल्या िोिीत धरलेली फुले 
नािवू लागले, काळे ससांह आणि पाांढरे वाघ आनांिाने उडया 
मारू लागले तर घोड ेआणि हत्ती नाि ूलागले.  



प्रािीन भारतीय लोककथाांमधील राजाांच्या अांगी िैवी 
गुि होत.े त्याांनी या िैवी गुिाांिा वारसा आपल्यानांतर 
इतर राजाांकड ेसोपवला. त्यामुळे भारतीय राजाांना फक्त 
लषकरी प्रमुखि नव्हे तर दिव्य पुरूर् असाही िजाि 
होता.   
दिव्य घोडा हे पुस्तक आपल्याला एका भारतीय 
राजािी गोष्ट साांगत.े या राजाला एक दिव्य घोडा 
समळतो. तो वाईट गोष्टीांना समूळ नष्ट करतो आणि 
िाांगल्या गोष्टीांिी पनु:स्थापना करतो.   

लेणखकेबद्दल....  
  
डमेी या लेणखकेने मुलाांसाठी पन्नासपेक्षा 
जास्त पुस्तके सलदहली आहेत. त्याांनी या 
पुस्तकाांतील गोष्टीांसाठी चित्रसुेद्धा काढली 
आहेत. पौवाित्य िेश, तथेील सांस्कृती याांबद्दल 
त्याांना नेहमीि आकर्िि वाटत आले. यािा 
त्याांच्या कामाच्या शैलीवर आणि हेतूवर 
िाांगलाि प्रभाव पडला. त्याांनी भारतातील 
बडोिा ववद्यापीठात (फुलब्राईट सशषयवतृ्तीिा 
भाग म्हिून) सशक्षि घेतले. नतथेि त्याांना 
दिव्य घोडा ही गोष्ट सलदहण्यािी स्फूती 
समळाली.  
डमेी न्यूयॉकि  शहरात राहातात.  




