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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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மனித கழிவுகள் நிறைநத திைநத வெளியில், 
அசுதத மநதிரொதி நின்று வகாண்டு 
இருககிைான். 

அென் ஒரு மநதிரதறத வ�ால்்ல ஆரம்ிகக 
ட�ா்லகபூரில் உள்ள எல்்லா ட�ாப்புகளும 
மாயமாய் மறைநது ட்ாய்ெிடுகிைது. 
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Chhota Bheem, an 11 year old boy with magical strength, Chutki, a 7 year old girl with braids, Dholu, 
Bholu, identical twins with hats, Kalia, a round but muscular 10 year old boy, Raju, a bald 4 year old 
boy with a tooth gap, and Jaggu, a small talking monkey, are visiting the doctor.

DOCTOR
People keep getting very sick. I cure them, but soon they are sick again and return to my clinic. I 
do not know what the cause is! Can you and your friends look for the cause of the sickness while 
I take care of all the sick people?

BHEEM
Of course! We’ll ask the Clean Wizard!

44

அறதத வதா�ர்நது 

ஒரு ொராததில்
 ட�ா்லகபூரில் உள்ள எல்ட்லாருககும ெயிறைிப்ட்ாககு 
ெநது அெதிப்்� ஆரம்ிகக
 
்ீமும, சுககியும �ாக�ரி�ம  ெியாதிககான காரணதறத 
டகட�ைிய மருததுெமறனககு வ�ல்கின்ைனர்.  �ாக�ர் 
ஊர் முழுகக ெியாதி ்ரெி, மருததுெமறன முழுகக 
டநாயாளிகள் அனுமதிககப்்டடுள்ளதால் தனககு 
டெற்ல அதிகமாக இருப்்தாகவும நீஙகடள டநாய்ககான 
காரணதறத கண்�ைிநது ெநது வ�ால்லுமாறும கூைி 
அனுப்்ி றெககிைார்.
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Bheem, Chutki, and friends use the magic handwashing spell to summon the Clean Wizard.

CHUTKI
Clean Wizard, people in the village are getting sick and we don’t know why. Can you help us?

CLEAN WIZARD
I can indeed.

The Clean wizard reveals a magic crystal ball. 

CLEAN WIZARD
This crystal ball has the power to show you times when people spread germs!

They all crowd around the crystal ball.

RAJU
What are germs?

66

்ீமும சுககியும ஊறைச் சுறைிப்்ார்தது அெர்களுககு 
எதுவும ்ிடி்�மால் ட்ாகடெ அெர்கள் நண்்ர்கடளாடு 
ட�ர்நது றககழுவும மநதிரதறத ்ாடி தூய்றம 
மநதிரொதிறய  ெரெறழககின்ைனர். 

அெர் ஒரு மாயம வ�ய்து ்டிக ்நறத ெரெறழககிைார். 
அநத ்நது நம கண்ணுககுதவதரியாத கிருமிகள் எப்்டி 
ஒருெரி�மிருநது மறைெர்ககு ்ரவுகிைது என்்றத 
துல்்லியமாக காண்்ிககிைது. 

தயீ கிருமிகள் நம கண்ணுககு வதரியாத ஒரு நுண்ணுயிரி
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CLEAN WIZARD
Germs are tiny things that we cannot see with our eyes. Bad germs make people sick! They like 
to live inside body fluids, like poop and saliva. They travel inside our bodies when we touch our 
mouths, food, or water with dirty hands, or when we breathe in germs from someone’s cough or 
sneeze.

Show sick child pooping then zoom in on cartoon drawing of mean-looking E. coli and Vibrio cholerae.

DHOLU
How do we keep bad germs out of our bodies if we cannot see them?

88

மிக டமா�மான ெியாதிகறள உருொககக கூடிய அநத தயீ 
கிருமிகள், நம உ�ல் கழிவுகளான, ெியர்றெ, எச்�ில், �ிறுநீர் 
மறறும ம்லககழிவுகளில் உயிர் ொழககூடியது.

அது நமது உ�லுககுள் இருமல், துமமல், மூ்லம நமது உ�்லில் 
்ரெககூடியது. அவொறு அநத தயீ கிருமிகள் நம உ�லுககுள் 
வ�ன்றுெிட�ால், அது நமது உ�்லில் உள்ள நல்்ல வ�ல்கறள 
அழிதது டநாய்தவதாறறை உருொககி உ�ற்ல ்்லெனீப்்டுததும.

அறத தடுகக  நாம எநத டெற்ல வ�ய்தாலும முடிததாலும, 
முககியமாக. கழிெறைககு வ�ன்று ெநத ்ின்பு, ட�ாப்பு ட்ாடடு 
றககழுெி ெிட�ால் நம றககளில் ்டிநதுள்ள கிருமிகள், 
குடிககும தண்ணரீ் மூ்லமாகடொ உணவு மூ்லமாகடொ நம 
உ�ம்ில் நுறழயாமல் தடுததுெி�்லாம.     

 ட�ாப்பு ெழ ெழப்்ாகவும ்ிசு்ிசுப்்ாகவும இருப்்தாலும, 
அதில் தயீ கிருமிகறள அழிககும எதிர்ப்பு �கதி உள்ளதாலும 
டநாய்ககிருமி  எளிதில் ட�ாப்்ில் �ிககி அழிநது ட்ாகும.
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CLEAN WIZARD
Soap is sticky and slippery and traps germs! Washing hands with soap and water after pooping 
or changing a baby washes away the germs from poop that gets on our hands. These people 
have not washed their hands with soap after pooping or changing a baby, so they spread germs!

1010

ட�ா்லகபூரிலுள்ள மககள் டமல் ்டிநதுள்ள தயீ 
கிருமிகறள ’தூய்றம மநதிரொதி’ தனது மாய 
்நதின் மூ்லம சுடடிககாடடுகிைார்.  ட�ாப்பு ட்ாடடு 
கழு்ெர்களி�ததில் தயீ கிருமிகள் இல்்லாமல் 
இருப்்றதயும அெர் புரியறெககிைார்.
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CLEAN WIZARD (CONT’D)
If someone touches a mouth, food, or water with dirty hands, they spread germs that make 
people sick!

1212

குழநறதகளின் �ய்ர்  மாறறும ட்ாதும அதன் 
மூ்லம றககளில் தயீ கிருமிகள் ்டிெதும, ட�ாப்பு 
ட்ாடடு கழுெிய ்ின்பு அது அழிநது ட்ாெதும 
அநத மாய கண்ணாடியில் வதளிொகதவதரிகிைது.
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CLEAN WIZARD (CONT’D)
Washing hands with soap and water before we eat, cook, draw water, or feed a baby traps germs 
and washes them away before they travel from our hands into water, food, and our bodies.

1414

தண்ணரீ் ்ிடிப்்து, �றமப்்து,  குழநறதகளுககு 
உணவு ஊடடுெது, �ாப்்ிடுெது, என எநத   
முககியமான டெற்லகள் வ�ய்யும  முன்  ட�ாப்பு 
ட்ாடடு றககழுெி ெிட�ால் அநத தயீ கிருமிகள் 
அழிநது ட்ாய் ெிடுெதால், நாம குடிககும நீரின் 
ெழியாகவும, உண்ணும உணெின் ெழியாகவும 
நம உ�்லில் ்ரொமல் தடுககும என்றதயும 
காடடுகிைார்.
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CLEAN WIZARD (CONT’D)
No one I showed you washed their hands with soap at the times when they need to. I am going 
to teach you a new spell. Singing this spell will help everyone remember when they need to 
wash their hands with soap and prevent everyone from getting sick! 

1616

றக கழுொமல் நாம �றமககும ட்ாது நம றககளில் 
உள்ள கிருமிகள் �ாப்்ாடடில் க்லநதிடும ொய்புள்ளது, 
டமலும நாம றககழுொமல் குழநறதககளுககு உணவு  
ஊடடும ட்ாது  குழநறதயின் ொயில் நம ெிரல்கள் 
்டும ட்ாதும, ஊடடும உணெின் ெழியாகவும, நம  
றககளில் உள்ள தயீ கிருமிகள் குழநறதயின் உ�லுககுள் 
வ�ல்்ல்லாம.

ட�ாப்்ினால் நம றககறள கழுெி ெிடடு இநத 
வ�யல்கறள வ�ய்யும ட்ாது,

இறத தடுகக முடியும. 
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தூய்றம மநதிரொதி காடடிய யாருடம றககழுெ டெண்டிய டநரததில் 
றககழுெெில்ற்ல 
 
 தூய்றம மநதிரொதி அெர்கள் ட�ாப்பு ட்ாடடு றககழுெ டெண்டியறத 
நிறனவு்டுததும ெறகயில் ஒரு மநதிரதறத அெர் கறறுகவகாடுககிைார், 
அநத மநதிரதறத வ�ால்்லிய்டி றககறள கழுெி  தூய்றமயாக 
இருநதால்  எல்ட்லாறரயும டநாய்ெராமல் காப்்ாறை்லாம என 
கூறுகிைார்.

றககறள கழுவு றககறள கழுவு
ட�ாப்பு ட்ாடடு றககறள கழுவு 
றககறள கழுவு றககறள கழுவு
�றம்தறகு முன் றககறள கழுவு
றககறள கழுவு றககறள கழுவு
தண்ணரீ் எடு்தறகு முன் றககறள 
கழுவு
றககறள கழுவு றககறள கழுவு
குழநறதககு உணவு வகாடுககும 

முன் றககறள கழுவு 
றககறள கழுவு றககறள கழுவு
கழிெறைறய ்யன்்டுததிய்ின் 
றககறள கழுவு 
றககறள கழுவு றககறள கழுவு
குழநறதககு ற�ய்ர் மதின்ின் 
றககறள கழுவு
றககறள கழுவு றககறள கழுவு
ட�ாப்பு ட்ாடு றககறள கழுவு  
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CLEAN WIZARD (CONT’D)
Before I go, here is a pair of magical glasses that allows you to see germs! Check if people in 
Dholakpur are handwashing with soap at the correct times, and use these glasses if you have 
trouble convincing them why handwashing with soap is necessary.

2020

டமலும, 

தூய்றம மநதிரொதி கிருமிகறள காணககூடிய  ஒரு 
மாய கண்ணாடிறய  சுககியி�ம ட்ா�கவகாடுகக அெள் 
அநத கண்ணாடி மூ்லம  கிராமதது மககளி�ம உள்ள 
கிருமிகறள  ்ார்தது அதிர்ச்�ி அற�நது என்ன வ�ய்ெது 
என தூய்றம மநதிரொதியி�ம டகடக அெர்  

“இதன் மூ்லம நீ கிராம மககளுககு,  கிருமிகளால் ஏற்டும 
தறீமகறள  எல்ட்லாரி�மும எடுதது வ�ால்்லி புரியறெகக 
டெண்டும” என டகடடுகவகாள்கிைார்.   
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CHUTKI
Her hands have germs on them! I can see the germs with these glasses!

BHEEM
We need to talk to the Doctor. Maybe she can help us spread the word!

2222

சுககி அநத கண்ணாடிறய அணிநது ்ார்ககும ட்ாது 
்்லரின் றககள் கிருமிகளின் ்ாதிப்்ால் ஊதா நிைமாக 
வ�ா்லிப்்றதயும, அெர்கள் �றமயல் ட்ான்ை முககியமான 
டெற்லகறள வ�ய்யப்ட்ாெறதயும கண்டு அச்�ப்்டடு 
அறத  மககளுககு  �கீகிரம எடுததுச்வ�ால்்லடெண்டும 
என முடிவு வ�ய்கிைாள்
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BHEEM
We figured it out! People are not washing their hands with soap. That’s why everyone is getting 
sick!

DOCTOR
Of course! We need to gather everyone so we can teach people how to wash hands properly and 
not spread disease.

BHEEM
We found the cause of the disease!

VILLAGER 1
Tell us!

CHUTKI
It’s because no one has been washing their hands with soap!
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சுககி ட்ாடடுள்ள மாயககண்ணாடியின் ெிறளொல்,  
ட�ா்லக பூரில் யாரும �ரியாக றககறள கழுெெில்ற்ல 
என்று ட�ாட�ா ்ீமுககும அென் நண்்ர்களுககும புரிய 
ஆரம்ிககைது 

அதனால், ்ீமும நண்்ர்களும டநராக �ாக�றர 
காணச்வ�ல்கிைனர். 

�ாக�ர்  எல்ட்லாறரயும அறழதது டநாய்களுககான 
காரணம கிருமிகள்தான் எனவும, ட�ாப்பு ட்ாடடு 
றககழுொதாட்லடய அநத டநாய்கிருமி ்ரவுெதாகம 
எடுதது கூறுகிைார்



2525



The Villagers murmur amongst themselves, unconvinced. An old man, with cane and a bad attitude, 
speaks up.

OLD MAN
I don’t believe you. Why would we need to handwash with soap?

The villagers murmur in agreement.

DOCTOR
To wash all the germs off your hands. If you don’t wash with soap germs will stay on your hands 
and anything you touch may become infected with disease.

OLD MAN
I don’t believe in germs. Besides, I rinse my hands with water to make them clean See?! 

He holds up his hands and shows them that his hands do not look dirty.

CHUTKI
Even though your hands look clean, they can still have germs, which makes people sick! Germs 
are much too small for anyone to see. You could be making people sick and not know it. Look, 
we will show you what the Clean Wizard has showed us. These glasses allow us to see germs.
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ஒரு ெயதான முதியெர் தன் றககறள தண்ணரீால் 
சுததமாக கழுெியதாகவும அதனால் சுததமாகடெ  
வதரிெதாகவும கூறுகிைார். அதறகு சுககி 

கிருமிகள் மிக நுண்ணியதாக இருப்்தால் அது 
நம �ாதாரண கண்ணுககு வதரியாது எனவும நான் 
அணிநதிருககும கண்ணாடி ெழியாக நான் கிருமிகறள 
்ார்ப்்து ட்ால், நீஙகளும  அணிநது ்ார்ததால் 
உஙககளுகடக உணறம புரியும என வ�ால்்லி 
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From the Old Man’s perspective, everyone’s hands are glowing purple.

OLD MAN (Pointing)
Your hands are covered in germs!

He sees his outstretched hand is the most purple of all.

OLD MAN (CONT’D)
My hands are covered in germs!

Chutki passes the glasses around, and people are amazed and disgusted by what they see.
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சுககி  அெள் அணிநதிருககும மாய கண்ணாடிறய 
முதியெருககு அணிெிககிைாள், அப்ட்ாது அெருற�ய 
கண்களுககு எல்ட்லாருற�ய றககளும ஊதா நிைததில் 
வ�ா்லிககிைறத காண்கிைார்.  அெர் கண்ணாடியால் தன் 
றககறளயும ்ார்ததுகவகாள்ளும ட்ாது,  அதுவும ஊதா 
நிைததில் கிருமி நிறைநது காணப்்டுெறத உணர்கிைார்.

இப்ட்ாது சுககி அநத கண்ணாடிறய எல்ட்லாருககும 
அணிெதறககு வகாடுககிைாள். ஒவவொருெரும 
கண்ணாடிெழியாக தம றககறள ்ார்ககும ட்ாது 
அெர்கள் றககள் கிருமிகளால் நிரம்ி ெழிெறத கண்டு 
அருெருப்பு அற�கின்ைனர்.
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After putting on the glasses a villager begins crying.

VILLAGER 2
I don’t have any soap at home. I didn’t think it would be a bad thing if I just went without it.

VILLAGER 3
Someone stole mine, I’m sure of it! I bought a whole bunch a week ago but it disappeared!

VILLAGER 2
Now that you mention it, my soap disappeared suspiciously too! I had thought I just lost it, but I can’t have lost all of it at once!

OLD MAN (grumbling)
I could never afford soap in the first place.

DOCTOR
Are you telling me someone has stolen all the soap in the village?!

The villagers murmer amongst themselves.

VILLAGER 2
Yeah, it looks looks that way.

DOCTOR
While soap is the most powerful for trapping germs, you can also use soapy water or ash from from burned wood to wash germs 
off hands. There’s no excuse to be unhygienic. The spread of germs affects us all. 

VILLAGER 1
What do we do about the stolen soap?

DHOLU
We can find it!

BHOLU
Yeah! We’re great at finding things. (To Dholu) Or losing things, I can’t remember…
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அப்ட்ாது ஒரு வ்ண் அெளின் ட�ாப்பு திருடடு ட்ானதாக 
கூறுகிைார். அறத வதா�ர்நது எல்ட்லாரும அெர்களுற�ய 
ட�ாப்பு காணாமல் ட்ானதாக வ�ால்கின்ைனர் 

அப்ட்ாது மறவைாருெர்  தண்ணி�ம ட�ாப்பு ொஙக 
்ணம இல்ற்ல என வ�ால்்லி கெற்லப்்� �ாக�ர் 
ட�ாப்புககு்தி்லாக அடுப்்ி்லிருநது கிற�ககும �ாம்ற்லக 
வகாண்டும றக கழுெ்லாம என அட்லா�றன கூறுகிைார்.

அப்ட்ாது எல்ட்லாரும ்ீமி�ம வதாற்லநது ட்ான 
ட�ாப்புககறள கண்டுப்்ிடிதது  தருமாறு உதெி 
டகடகிைார்கள்.
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BHEEM (To Bheem Team)
Where should we start?

CHUTKI
I bet the Germ Wizard stole all the soap, and I think that these glasses may be able to help us 
find it!

Chutki puts on the glasses and she follows a trail of purple to the mountains. 

The team comes across a cave with a large boulder in front of it. Purple footprints lead into it. 

CHUTKI
Here it is! The trail leads into here.

Bheem lifts the boulder and throws it aside with a thump. They enter the cave.
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சுககி அநத மாய கண்ணாடிறய அணிநது வகாண்டு 
்ார்ககும ட்ாது ஒரு ்ாறத ஊதா நிைமாக  வ�ா்லிககிைது. 
அெள் அநத ்ாறதயில் வ�ல்்ல ்ீமும அெறள ்ின் 
வதா�ர்நது வ�ல்்ல  அநத ்ாறத ஒரு மற்லயில் ஒரு 
குறகயின் ொ�்லில் வ�ன்று முடிகிைது.

அநத குறக ஒரு வ்ரிய ்ாைாஙகல்ற்லறெதது 
மூடிககி�ககிைது, ்ீம அநத ்ாைாஙகல்ற்ல தூககி 
ஒரு ஓரததில் ட்ா�  எல்ட்லாரும அநத குறகககுள் 
நுறழகின்ைனர். 

உள்டள மற்ல மற்லயாக ட�ாப்புகள் குெிககப்்டடு 
இருப்்றத கண்டு �ிறுெர்கள் மூச்சு திணைிப்ட்ாகின்ைனர்.
 ்ின்னர் வகாஞ�ம சுதாரிததுகவகாண்டு றககழுவும 
மநதிரதறத ்யன்்டுததி  தூய்றம மநதிரொதிறய 
அறழககின்ைனர்.
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அஙகு ெநத தூய்றம மநதரெதியி�ம ெநதவு�ன் ’காளியா’ 
: யாடரா  காணாமல் ட்ான எல்்லா ட�ாப்புகறளயும இநத 
குறகககுள் அற�தது றெததிருப்்தாக வ�ால்கிைான்.
 
அதறகு அெர் றககழுவும மநதிரதறத நீஙகள் 
்ாடினால் எல்்லா ட�ாப்புகளும அது தானாகடெ 
டதறெயானெர்களி�ம ட்ாய்ட�ர்நதுெிடும என 
கூறுகிைார்.

நீஙகளும ்ீம, சுககி, மறறும நண்்ர்களுககு எல்்லா 
ட�ாப்ற்யும ட�ா்லகபூருககு வ�ால்ெதறககும, அஙகு 
றககழுவும டெற்லறய ஞா்கப்்டுததவும உதவுைஙீகளா?
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They all sing the HWWS times song. When Bheem and friends start singing, the magic bar of soap 
begins to vibrate and form thousands of bubbles. 
The bubbles float through the air, pick up the mounds of soap, and carry them out into the world. 
The bubbles find people who need to wash their hands and gives them a bar of soap.
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்ீம தன் நண்்ர்களு�ன் , எல்ட்லாரும ட�ர்நது 
றககழுவும ்ா�ற்ல ்ா� துெஙகும ட்ாது ்ல்்லாயிரம 
ட�ாப்பு குமிழகள் உருொகி அறெ காறைில்  மிதநத்டி 
ட�ாப்புகறள எல்ட்லாருககும வகாண்டு ட்ாய் ட�ர்ககிைது.

்ின்னர் யார் றககளில் எல்்லாம அழுககு உள்ளது என 
கண்�ைிநது அெர்களுககும ட�ாப்பு வகாடுககிைது.

அப்ட்ாது  திடீவரன ெயதான தாடி றெததுள்ள அசுதத 
மநதிரொதி டதான்றுகிைான்   
அென் ஒரு மநதிரம வ�ய்து ஒரு அசுதத அசுரறன 
ெரெழககின்ைான்.
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Suddenly the Germ Wizard, a nasty old man with a beard, appears at the mouth of the cave.

GERM WIZARD
I stole that soap! You cannot return it. 

He begins to cast a spell.

GERM WIZARD (CONT’D)
Evil monster, I summon you. Come alive from poo!

A 10-foot-tall Poop Monster grows from the ground. Surrounded by flies, it lurches and gurgles towards 
Dholakpur, leaving a trail of feces.

BHEEM
We must stop his monster! 

Bheem and friends all run toward Dholakpur.
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்ததடிககுடமல் உயரமுள்ள மனிதகழிவுகளால் 
ஆன அசுததம  ஒரு அசுரன் ட்ா்ல 
உருெவமடுதது ட�ா்லகபூறர டநாககி வ�ல்கிைது.

அது ட்ாகும ெழிவயல்்லாம மனித கழிவுகறள 
வதைிததுகவகாண்ட� ட்ாகிைது.
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The Poop Monster is already in town, making a huge mess.

TEAM
Gross!

The monster notices them and lets out a nasty roar.

JAGGU
Get him, Bheem!

Bheem performs a flying kick, but he bounces off the Monster.

BHEEM
It’s too strong!

CHUTKI
I have an idea! If we steal the evil wizard’s staff, I bet it will destroy the monster
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்ீமும நண்்ர்களும ட�ா்லகபூறர டநாககி ெிறரொக 
ஓடிச்வ�ல்கின்ைனர்.

ஆனால் அநத அசுரன் ஏறகனடெ அஙகு குழப்்தறத 
உண்�ாககுகிைான்.

்ீம ்ைநது வ�ன்று அநத அசுரறன எடடி 
உறதககப்்ார்ககிைான் ஆனால் அென் அெறன 
தாககமுடியாமல் எகிைி கீடழ ெிழுகிைான்.

சுககி அநத அசுதத மநதிரொதியின் மநதிரகடகாற்ல 
எடுதது ெநதால் அநத அசுரறன அழிததுெி�்லாம என 
டயா�றன வ�ால்கிைாள் 
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Bheem and his friends run to the king’s palace where the Evil Wizard has taken control. They are in a 
room filled with statues and the Evil Wizard has his back to them. They hide behind a statue.

CHUTKI
Let’s pretend to be statues and sneak up on the evil wizard. 

The group covers themselves in white rangoli powder so that they look like statues. Whenever the Evil 
Wizard has his back turned, they sneak closer to him. When he turns around, everyone freezes and he 
thinks they are statues. Finally, they sneak up on him and Bheem grabs his staff.
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்ீம அநத மநதிரகடகாற்ல எடுததுகவகாண்டு மனித 
கழிவுகளால் ஆன அசுதத அரககறன டநாககி ஓடுகிைான். 

அநத மநதிரகடகாற்ல அநத அசுதத அரககனின் மீது ெ�ீ 
அது துண்டு துண்�ாக உற�நது  ெிழுகிைது. 

அப்ட்ாது அதறகுள் மறைநது கி�நத கிராம மககள் 
எல்ட்லாரும வெளிடய ெருகிைார்கள். 

அசுதத மநதிரொதி ஒரு அசுரச்�ிரிப்ட்ாடு ”இப்ட்ா 
ட்ாடைன் ஆனல் திரும்வும ெருடென்” என  
வ�ால்்லிெிடடு ஓடிெிடுகிைான். 
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Bheem races to the poop monster with the wizard’s staff.

BHEEM
I’m definitely washing my hands after this!

Bheem winds up and punches the monster with the wizard’s staff. It SPLATS into pieces. 

CHUTKI
The spell worked!

The villagers come out of hiding.

BHEEM TEAM AND VILLAGE
Hooray!

GERM WIZARD
You defeated me this time, but I will return! Any time someone does not wash their hands with 
soap or use a toilet when they should, they make my power stronger and stronger!

NARRATOR (O.S)
Can you help Chutki and Bheem keep the Germ Wizard and his poop monster away by teaching 
everyone the Clean Wizard’s spell?
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யாவரல்்லாம முககியமான டெற்லகள் வ�ய்யும ட்ாதும 
, கழிெறைறய உ்டயாகிதத ்ின்னும, றககறள 
ட�ாப்பு ட்ாடடு கழுொமல் இருககிைார்கடளா அெர்கள் 
எல்ட்லாரும  அசுதத மநதிரொதிறயயும, அசுதத 
அரககறனயும   ெலுெ�யச்வ�ய்்ெர்கள்.

எல்ட்லாரும றககழுவும மநதிரதறத மறைெர்களுககு 
வ�ால்்லி வகாடுதது அநத அசுதத மநதிரொதிறயயும, 
அசுதத அர்ககறனயும, அழிப்்தறககு சுககிககும ட�ா�ா 
்ீமுககும உதெி வ�ய்ெரீ்களா?  
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