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இந்த கதை புத்தகம் நாடக அடிப்படையிலான பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக எழுதப்பட்டது. 
இது இந்தியா முழுவதும் உள்ள குழந்தைகளுக்கு சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய 

விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது

நீங்கள் இந்த பாடத்திட்டத்தை பார்த்து பதிவிறக்கம் செய்ய https://elab.emerson.edu/hygiene/

உருவாகியவர்கள் கூட்டமைப்பளர்கள் ஆதரவு அளித்தவர்கள்
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ஒரு நாள் ’அசுத்த மந்ததிரவா்ததி’, மனி்தர்கள் மலம் ்கழதிக்கும் 
்ததிறந்தவவளியில் நதின்று வ்காண்டு ்கதிருமதி்களள  எல்லா  
இடங்களுக்கும் பரபபிக்வ்காண்டிருக்்கதிறான். அவன் வெய்யும் 
நாெவவளலளய ்தடுக்்க,

 ’தூய்ளம மந்ததிரவா்ததி’ அஙகு பறநது வநது அவருளடய 
மந்ததிரக்வ்காளல அசுத்த மந்ததிரவா்ததிளய வநாக்்கதி ்காட்டி 
அவளன அழதிக்்க முளன்கதிறார, 

ஆனால் ்ததிறந்தவவளியில் ்கதிடக்கும் மலங்களிருநது வரும் 
வ்கட்ட ்கதிருமதி்களால், அசுத்த மந்ததிரவா்ததிக்கு நதிளறய ெக்்ததி 
்கதிளடபப்தால்,  அந்த இடத்ததில் தூய்ளம மந்ததிரவா்ததியின்  
மந்ததிரக்வ்கால் ெக்்ததிளய இழநதுவிடு்கதிறது.  
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அசுத்த மந்ததிரவா்ததி  ்தன்னுளடய மந்ததிரக்வ்காலால் 
தூய்ளம மந்ததிரவா்ததிளய ்தாக்்க அஙகு அசுத்தமான 
குமதிழ்கள் நதிளறய உருவா்கதிறது. அ்தனால்
 
தூய்ளம மந்ததிரவா்ததி சுத்தமான குமதிழ்கள் ெதிலவறளற 
உருவாக்்கதி அ்தனுள் தூய்ளம பாடளல புகுத்ததி  
சுத்தமான குமதிழ்கள் வழதியா்க ஊரமக்்களிடம் உ்தவி 
வ்கட்டு தூது அனுபபு்கதிறார.

அ்தறகுள் அசுத்த மந்ததிரவா்ததி அனுபபிய அசுத்த 
குமதிழ ஒன்றதில் தூய்ளம மந்ததிரவா்ததி வெமா்க 
மாட்டிக்வ்காள்்கதிறார. 

44
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தூய்ளம மந்ததிரவா்ததி அனுபபிய நல்ல குமதிழ்களில் ஒன்று 
பறநது வநது, ளம்தானத்ததில் ஓய்வவடுததுக்வ்காண்டிருக்கும் 
வொட்டா பீம் மறறும் அவன் நண்பர்கள் சுக்்கதி , வடாலு 
வபாலு, ராஜூ,  ஜக்கு, ்காளியாவின்   முன்னால் வபாய் 
வவடிக்்கதிறது. அந்த ெத்தத்ததினால் அவர்கள் எல்வலாரும் 
விழதிததுக்வ்காள்்கதின்றனர. 

அபவபாது, ரம்யமான இளெயில் ஒரு வபண் பாடும் பாடல் 
அந்த இடத்ததில் ஒலதிக்்கதிறது. 

அவர்கள் எல்வலாரும் அந்த பாடல் வரும் ்ததிளெளய 
வநாக்்கதி வெல்ல, அது அவர்களள அந்த மளலதவ்தாடரின்  
பள்ளத்தாக்கு வழதியா்க ஓடும் ந்ததியின் அருவ்க 
அளழததுசவெல்்கதிறது  
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எல்வலாரும் ்தண்்ணீருக்குள் எட்டிபபாரக்்க, ஆறறு நணீருக்குள் 
நணீசெல் அடிக்கும் ஒரு வொபபுக்்கட்டி அவர்கள் ்கண்ணுக்கு 
புலபபடு்கதிறது. அவர்களில் வடாலுவும் வபாலுவும் மட்டும் 
அந்த வொபபுக்்கட்டிளய வ்தாட்டுபபாரக்்க, அபவபாது ஆறறு 
நணீரில் ொடாவரனத வ்தான்றதிய சுழல் ஒன்று அவர்கள் 
இருவரின் ள்களயபிடிததுக்வ்காண்டு சுத்தமா்க ள்களய 
்கழுவும் முளறளய அவர்களுக்கு வெய்து்காட்ட ளவதது, 
மறறவர்களளயும் அவ்த முளறயில் சுத்தமா்க ள்களய 
்கழுவசவொல்்கதிறது.

88



99



எல்லா ெதிறுவர்களும்  ஆறறுநணீரில் ள்க்களள ்கழுவி 
ெதிரிதது ம்கதிழும் வபாது தூய்ளம மந்ததிரவா்ததி அசுத்த 
குமதிழதிருநது விடுபட்டு அவர்கள் முன்னால் வ்தான்றதி, 
”அசுத்த மந்ததிரவா்ததிளய அழதிக்்க நணீங்கள் எனக்கு உ்தவ 
வவண்டும் எனவும் அ்தறகு, நணீங்கள் எல்வலாரும் தூய்ளம 
மந்ததிரங்களள ்கறறுக்வ்காள்ள வவண்டும்” என வொல்லதி, 
மு்தல் ்கட்டமா்க ”்கழதிவளற மந்ததிரதள்த” யும் பின்னர 
வொபபு வபாட்டு ள்க்கழுவும் ”தூய்ளம மந்ததிரதள்த” யும் 
ஒரு பாடலா்க அவர்களுக்கு ்கறறுக்வ்காடுக்்கதிறார.
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்கழதிவளற மந்ததிரம்:

்தண்்ிளய எடுபவபாம்
டாய்வலட்டில் ஊறறுவவாம்
டாய்வலட் வபாவவாம்
மீண்டும் ஊறறுவவாம்
ள்க்களள ்கழுவுவவாம் !
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பிறகு வொபபு வபாட்டு ்கழுவும் தூய்ளம மந்ததிரதள்தயும் 
ஒரு பாடலா்க வொல்லதிக்வ்காடுக்்கதிறார.

தூய்ளம மந்ததிரவா்ததி மக்்கள் பயன் படுத்ததியது வபா்க 
மீ்தமுள்ள  மந்ததிர வொபளப எடுததுக்வ்காண்டு அசுத்த 
மந்ததிரவா்ததிளய அழதிக்்கச வெல்்கதிறார. 

்தண்்ியும் வொபபும்
முன்னும் பின்னும்
்தண்்ியும் வொபபும்
விரல்்களும் ்கட்ளடவிரலும்
்தண்்ியும் வொபபும்

இடுக்்கதிலும் ந்கமும்
்தண்்ியும் வொபபும்
சுத்தமாய் இருபவபாம்
சு்கா்தாரமாய் இருபவபாம்
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்ததிறந்தவவளியில் மலம் ்கழதிதது விட்டு ஒவர ்ததிளெயில் 
நளட பி்தள்தபவபால நடநது வெல்லும் ்கதிராமதது 
மக்்களள,  வ்தாலக்பூருக்கு ்ததிரும்பும் வொட்டா பீமும், 
அவனது நண்பர்களும்  அவர்களள பின்வ்தாடரநது 
வெல்்கதின்றனர. உண்ளமயா்க அவர்கள் எல்வலாரும் சுய 
நதிளனவவ இல்லாமல் இருபபள்த பாரதது ்ததிள்கதது நதிறகும் 
வவளளயில்
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அந்த ்ததிறந்த வவளியில் அழுக்்கான ள்க்களுடன்  நதிறகும் 
அசுத்த மந்ததிரவா்ததி  அவர்கவளாடு வரும் ”வடாலுளவயும் 
வபாலுளவயும்” ்தன் ்கட்டுபபாட்டில்  வ்காண்டு வநது 
அவர்களின் ெக்்ததிளய எடுததுக்வ்காள்ள  அசுத்த 
மந்ததிரவா்ததியின் பலம் வமலும் வமலும் அ்ததி்கரிக்்க 
ஆரம்பிக்்கதிறது.
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இ்தனால் பீமும் நண்பர்களும்  அஙகு ்கழதிவளற 
மந்ததிரதள்த பாடு்கதிறார்கள்.

்கழதிவளற மந்ததிரம்:

்தண்்ிளய எடுபவபாம்
டாய்வலட்டில் ஊறறுவவாம்
டாய்வலட் வபாவவாம்
மீண்டும் ஊறறுவவாம்
ள்க்களள ்கழுவுவவாம் !  
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ெதிறுவர்கள் ்கழதிவளற மந்ததிரதள்தப பாடியதும் ்கதிராம 
மக்்கள் ஒவவவாருவரா்க சுய நதிளனளவ வபறு்கதிறார்கள். 
கூடவவ  வடாலுவும் வபாலுவும் சுய நதிளனளவப வபறறு  
எழுநது ்கழதிவளறளய வநாக்்கதி ஓடு்கதின்றனர.

2222
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ஆனால் இன்னும் நதிளறய வபர அசுத்த 
மந்ததிரவா்ததியின் ்கட்டுபபாட்டால் சுய நதிளனவு 
இல்லாமல் இருந்தனர.

பீம் ்தான் வ்காண்டுவந்த மந்ததிர வொபபு 
்கட்டிளய வ்காடுக்்க அளனவரும் வொபபு வபாட்டு 
ள்க்கழுவிய படி ள்க்கழுவும் மந்ததிரபாடளல 
பாடதவ்தாடங்கதினர.

2424
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அளனவரும் சுறறதி நதின்று  வ்காண்டு  ள்களய ்கழுவிய படி 
ள்க்கழுவும் மந்ததிரதள்த பாடு்கதின்றனர.

ள்க்கழுவும் மந்ததிரம்:

்தண்்ியும் வொபபும்
முன்னும் பின்னும்
்தண்்ியும் வொபபும்
விரல்்களும் ்கட்ளடவிரலும்
்தண்்ியும் வொபபும்

இடுக்்கதிலும் ந்கமும்
்தண்்ியும் வொபபும்
சுத்தமாய் இருபவபாம்
சு்கா்தாரமாய் இருபவபாம்
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அந்த இடத்ததில் ெட்வடன்று நூறறுக்்க்க்்கான குமதிழ்கள் 
வொபபுக்்கட்டியிலதிருநது புறபபட்டு அசுத்த மந்ததிரவா்ததியின் 
்கட்டுபாட்டில் இருக்கும் மக்்களள விடுவிக்்கதின்றன. வமலும் 
குமதிழ்கள் எல்லாம் அசுத்த மந்ததிரவா்ததிளய சூழநது 
வ்காண்ட்தால் அசுத்த ்கதிருமதி்களின் ெக்்ததி குளறந்த்தால் 
பலம் இழநது  ்ீகவழ விழு்கதிறான்.
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அசுத்த மந்ததிரவா்ததியின் ள்க சுத்தமான்தால் 
அவனது மந்ததிரக்வ்கால் ்ீகவழ விழு்கதிறது, 
வொட்டா பீம் அவன் மந்ததிரக்வ்காளல எடுதது  
ஓங்கதி அவன் ்தளலயில்  அடிக்்கதிறான்
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அசுத்த மந்ததிர வா்ததியின் பிடியிலதிருநது  தூய்ளம மந்ததிரவா்ததி 
விடு்தளலயானவுடன் அசுத்த மந்ததிரவாள்தளய எல்வலாரும் வெரநது  
விரட்டி அடிதது விடு்கதிறார்கள். 

அசுத்த மந்ததிரவா்ததி ்ததிரும்ப வராம இருக்்கனும்னா  எல்வலாரும் 
ெரியான முளறயில் ்கழதிவளறளய பயன்படுத்ததி,  சுத்தமான 
முளறயில ள்களய ்கழுவி  முழு சு்கா்தாரதவ்தாட இருக்்க வவண்டும் 
என  தூய்ளம மந்ததிரவா்ததி   வவண்டுவ்காள் விடுக்்கதிறார. வமலும் பீம் 
சுக்்கதி மறறும் நண்பர்களிடம் அசுத்த மந்ததிரவா்ததி ்ததிரும்பவும் வந்தால் 
நணீங்கள் என்னிடம் ்கறறுக்வ்காண்ட மந்ததிரங்களளப பயன்படுத்ததி  
்தன்ளன அளழக்்கவவண்டும் என அறதிவுளர வழங்கதி தூய்ளம 
மந்ததிரவா்ததி தூய்ளமயான  ்காறவறாடு ்கலநது மளறநது வபா்கதிறார.
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