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काळे ढग आकाशात जमा �हायला लागले
होते. सूय� ढगाआड गेलेला होता



बेडूक आनंदान ेनाचायला लागला कारण पावसाचे थ�ब मोठे होते
आ�ण ते वेगान ेपडत होते. " पाऊस पडत आहे, पाऊस पडत आहे.
माझी च�ी पा�यात �भजत आहे!" तो मो�ान ेगाण ं�हणत होता.

"पाऊस पडायला सु�वात होत आहे," बेडकाने आनंदाने �वचार केला.
पावसाचे काही थ�ब बेडका�या उघ�ा अंगावर पडायला लागले होते.
बेडकाला पाऊस खूप आवडत होता.



आकाश आणखी काळे  काळे झाले.आता खूप जोराने
पाऊस पडायला लागला होता. बेडकासाठ� हा पाऊस
खूप होता. तो �भजत �भजत घराकडे धावला.

बेडकान े�वतःसाठ� गरम गरम चहा बनवला. पावसाचे थ�ब जोराने
�खडक�वर आदळत होते.

         सलग तीन �दवस चालणा�या पावसामुळे बेडकाला अ�व�थ
�हायला लागल ेहोते. बदक, डु�कर आ�ण ससा यांची �याला आठवण
आली.  �याने पाऊस पडायला लाग�यापासून �यांना ब�घतलच न�हतं.



पाच�ा �दवशी नद�ला पुर यायला लागला.
आता बेडका�या घरात पाणी घुसायला
लागल ेहोते. सुरवातीला बेडकाला गंमत
वाटली परंतु नंतर �याला काळजी वाटायला
लागली.

तो घाईन ेबदका�या घरी गेला. �तथेही पूर आला होता. "ह ेसगळं पाणी
कुठून येतं आहे," बदकान ेहताशपणे �वचारलं.

"नद�चा पुल तुटला आहे", बेडूक ओरडला. " चल डू�करा�या घरी जाऊ.
"



ते दोघ ेमो�ा क�ान ेपा�यातुन चालत गेले.
डु�कर पुढ�या �खडक�तून डोकावून पाहत होता.

"मा�या सग�या व�तु �भज�या आहेत," तो रडत �हणाला.



ते खर ंहोतं. खोलीम�ये सगळ�कडे टेबल, खु�या� पा�यावर तरंगत
होते. सगळं अ�था��थ पडलेलं होतं.

ते �तथं थांबू शकत न�हते.

"चला जाऊ आ�ण स�याला पा�," बेडकाने सुचवले.

स�याचं घर पा�या�या म�यभागी एका बेटावर होतं.

ससा दरव�या म�य ेउभा होता आ�ण �याने आप�या �म�ांना
हात दाखवला.

"आत या," तो ओरडला. "इथे कोरडे आहे".



आतम�य े ऊबदार होतं. स�याला ध�यवाद देत �यांनी चु�हीसमोर कपडे
वाळवल ेआ�ण �यां�या घरी आले�या पुराबदल् �याला सां�गतले.

"तु�ही सगळे इथेच रहा," तो �हणाला. "मा�याकडे पुरेशी जागा आहे
आ�ण पुरेसे खा�याचे पदाथ� आहेत".

स�यान ेएक मोठं पातेल भ�न  बनवले�या सुपाभोवती ते सव� बसले. �यांना
खूप भूक लागली होती आ�ण �यांनी सगळं खाऊन टाकलं. सं�याकाळ� ते
आरामात बसले, पाऊस अजुनही �खडक��या काचेवर आदळत होता.



स�याचे पा�ण े�हणून ते थोडे �दवस �तथंच रा�हले.
सगळे सोबत असताना ते खूप खुश होते,  परंतु बाहेर
पाऊसच पाऊस होता.

नंतर एक �दवस �यां�या ल�ात आलं क� घरात खूप थोडेच पाव �श�लक
आहेत.

" आप�याकडे आता अ� �श�लक नाही," स�याने गंभीरपण ेघो�षत केलं.
" जर आपण मदत मा�गतली नाही तर आपण म�न जाऊ," बदक
�हणाला.

"मला मरायच नाही," बेडूक �हणाला,"कधीच."



�स�या �दवशी पावाचा फ� एकच तुकडा �श�लक रा�हला
होता. ते सव� भुकेन े�ाकूळ झाले होते,पण �यांना मा�हत
होतं काय करायचं ते. बाहेर पाऊस थांबला होता पण
पा�याची पातळ� अजुनही वाढलेलीच होती

 "मला मा�हत आहे!" बेडूक ओरडला. " मी �या टेकडीपय�त पोहत जाईल
आ�ण मदत मागेल."

ससा �च�तेत �दसत होता.न�दचा वेग खूप जा�त आहे आ�ण र�ता पण खूप
�र आहे," तो �हणाला." ह ेखूप धोकादायक आहे."  " परंतु मी �व��थत
जाईल," बेडूक ऊ�सहान ेओरडला."मी आप�याम�य ेसग�यात चांगलं
पोहतो. �यांना मा�हत होतं क� ह ेखर ंआहे.



बेडूक मो�ा धाडसान ेपा�यात उतरला. �याचे �म� �नराश होऊन
बघत होते. थो�ाच वेळात तो �दसेनासा झाला.

पाणी खूपच थंड होते, बेडकाने �याचा �वचार केला नाही. �याने
बदक,ससा आ�ण डूकराचा �वचार केला जे खूप भुकेल ेहोते.



बेडूक जसजसा पुढे पोहत जात होता तसतसा पा�याचा वेग
वाढत होता. बेडूक खूप थकला होता. पुढे पोहत जाणं
�या�यासाठ� खूप अवघड झाल ंहोतं.

अचानक पा�या�या वेगान े�याला मागे ढकललं.

 बेडूक बुडायला लागला.

" मी फ� एक बेडूक आहे जो आता पुढे पो� शकत नाही",
बेडकान े �वचार केला.

" मी बुडून जाणार. मी आता मरणार आहे आ�ण मी मा�या
�म�ांना पु�हा बघ ुशकणार नाही."



नंतर एक ओळखीचा आवाज आला, " इथ ेकाय आहे!"  दोन
मजबूत हातांनी बेडकाला पा�यातुन बाहेर काढलं आ�ण बो�टत
ठेवलं. तो उंद�र होता. बेडकान ेउंदराला पाऊस, पूर, भूक आ�ण
मदत �मळ�व�यासाठ� �याला कसं बाहेर पडावं लागलं ह ेसगळं
सां�गतलं.

 " काळजी क� नकोस," उंद�र �हणाला. "�वासासाठ�  घेतले�या
खा�या�या  व�तंूनी माझी बोट भरलेली आहे. सवा�साठ� पुरेसे खा�याचे
पदाथ� आहे �यात."

आ�ण �याने आपली होडी स�या�या घराकडे वळ�वली, �जथे �तनं �म�
मदत ये�याची वाट बघत होते.



डू�कर, बदक आ�ण ससा खूप आनं�दत झाले जे�हा �यांनी
बेडकाला होडीतून येताना पा�हलं. परंतू �यां�याबरोबर कोण होतं?

न��कच तो �यांचा �म� उंद�र होता. �यांचा
�वतः�या डो�यांवर �व�ास बसत न�हता.



आ�ण  उंदरा�या होडीम�य ेखूप सारे खा�याचे पदाथ� होते. पाव, मध,
जाम, भाजीपाला आ�ण या�शवाय बरंच काही.

उंद�र तु आ�हाला वाचवलं, ससा �हणाला.

"नाही ", उंद�र �हणाला. " तु�ही बेडकाला ध�यवाद �ा. तो भयानक
पुरातुन पोहत ,�वतःचा जीव धो�यात घालून मा�यापय�त पोहोचला."

�या सग�यांनी बेडकाकडे ब�घतले. तो अ�भमानाने चमकत होता. हे
सगळंच खर ंन�हतं, पण तरीही…



 ते�हापासून सग�या गो�ी सुरळ�त झा�या.
पुरातुन बचाव  झा�याचा आनंद �यांनी साजरा
केला आ�ण �यात बेडूक �हरो होता.

सूय� पु�हा चमकायला लागला होता आ�ण
पा�याची पातळ� कमी �हायला सु�वात झाली
होती.

काही �दवसांनंतर सगळं पाणी ओसरल होतं.

बेडूक, बदक आ�ण डु�कर आपाप�या घरी जाऊ शकत होते.



 परंतु सगळंकाही अ�व�छ आ�ण �चखलाने माखलेलं होतं.

"काही हरकत नाही," उंद�र �हणाला आ�ण �या�या मदतीन े�यांनी
पूव��माण े�ठक केलं.

परंतु सगळंकाही पूव� �माण े�ठक झालेलं न�हतं.

�यां�यापैक� कोणीही हा भयानक पूर कधीच �वस� शकत न�हते.

समा�त



जे�हा पाऊस येतो आ�ण न�दला पुर येतो, बेडूक आ�ण �याचे �म� पुरात
अडकतात. ते�हा बेडूक जो �यांचा खरा �म� आहे तो �वतःचा जीव
धो�यात घालून �म�ांना मदत करतो.

मॅ�स हे एक पुर�कार �वजेते कलाकार आहेत, �यां�या  पु�तकांम�ये
मह�वाचे �वषय स�य �वनोदा�या साह�याने मांडलेल ेअसतात.


