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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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Jaggu, a small talking monkey, swings from vine to vine. 

Suddenly, the forest becomes very dark and scary. Jaggu hears a strange noise in the distance. He 
swings towards it and sees the Germ Wizard, dark, foreboding, with green sinister eyes, staring into 
a cauldron whispering magic spells. Jaggu hides in a tree and watches what the Germ Wizard does.

GERM WIZARD
People in Dholakpur still do not use latrines! Their foolishness will bring my 
power to even greater heights!
 
With an evil laugh, Germ Wizard begins his incantations.

22

ஜக்கு வழக்்கம் ப�ோல ்கோட்டிலுள்ள மரங்க்ளின் பமல் 
தோவி குதித்து  விள்ளயோடிக்்்கோண்டிருக்்கிறோன். 
அபப�ோது அவன் அநத இடத்தில் விசித்திரமோன சபதம் 
வருவளத ்கவனிக்்கிறோன், அநத சத்தம் வரும் இடத்ளத 
ஜக்கு  ப�ோய் �ோர்க்கும் ப�ோது  அஙகு தளீம நிளறநத 
�சளச நிற ்கண்்களுடன் ’அசுத்த மநதிரவோதி’, அஙகு ஒரு 
்�ரிய �ோளனயில் ஏபதோ மோயமநதிரங்கள்ள ்சோல்லி 
�ிதறறிக்்்கோண்டிருக்்கிறோன். ஜக்கு உட்பன ஒரு மரத்தின் 
�ின்னோல் ஓ்ளிநது ்்கோண்டு அசுத்த மநதிரவோதி ்சய்வளத 
்கவனிக்்க ஆரம்�ிக்்கிறோன். 

படோலக்பூரில் இபப�ோதுவளர  யோரும் ஒழுங்கோ்க 
டோய்லட் �யன்�டுத்துவதில்ளல என்று உறசோ்கமோ்க 
கூறிய�டி, அசுத்த மநதிரி ஏபதோபதோ மநதிரங்கள்ள ்சய்ய 
துவஙகு்கிறோன்.  
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GERM WIZARD
Buzz, annoy, and land on poo. Come forth, my winged friends! I summon you. 

A massive swarm of flies erupt from his cauldron and head toward Dholakpur. Jaggu is horrified, but 
listens intently. The Germ Wizard stirs his cauldron again, and visions bubble to the surface.

44

ஒரு அசுர சிரிபப�ோடு அசுத்த மநதிரவோதி 
மநதிரங்கள ்சய்்கிறோன்.  அதன் விள்ளவோ்க 
அநத �ோளனயில் இருநது ஈக்்கள,  திடீ்ரன 
கூட்டம் கூட்டமோ்க �றநது வர ஆரம்�ிக்்கிறது. 
மநதிரவோதி அவறளற படோலக்பூளர பநோக்்கி 
ஏவி விடு்கிறோன். அநத ஈக்்கள �ோய்நது ்சல்லும் 
்கோட்சி்கள அநத மநதிர �ோளனயில்  தத்ரூ�மோ்க 
்தரி்கிறது.



555



6

A field covered with poop appears in the cauldron’s reflection.

66

அநத ஈக்்கள திறநத ்வ்ளியில் ்கிடக்கும் 
மலத்தின் மீது உட்்கோர்நது விட்டு அளவ 
�றநது ்சன்று  படோலக்பூர் மக்்கள சோப�ிடும் 
உணவு்க்ளிலும் உட்்கோரு்கிறது. அநத ்கோட்சிளய 
மநதிர�ோளனயின் வழியோ்க மநதிரவோதி �ோர்த்து 
ரசிக்்கிறோன்.
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Two villagers are eating food with their hands.
The flies land on people’s food, rubbing their feet on it and spreading the feces. The people don’t 
notice or care and continue eating.

A fly lands on the laddoos (a ball-shaped sweet) of Dholu and Bholu, identical twins with hats, and 
wipes all their legs on the food while they are looking the other way. Dholu and Bholu turn back and 
take big bites of the contaminated laddoos.

JAGGU (whispers)
Eww! Dholu and Bholu are eating food with poop on it! The flies’ legs just touched poop and 
then put poop on their food!

Looking up from the cauldron, The Germ Wizard cackles.
 
GERM WIZARD
When people don’t use a latrine, my flies bring poop to everyone’s food!

88

படோலக்பூரில் மலத்தில் உட்்கோர்நத ஈக்்கள படோலுவும் 
ப�ோலுவும் சோப�ிடும் லட்டுவின் மீது அவர்்கள ்கவனிக்்கோத 
பவள்ளயில் உட்்கோர்நது அதன் ்கோல்்க்ளில் உள்ள மலம் 
அத்தளனயும் ம் பதய்துவிடு்கிறது.

ஆனோல் அவர்்கள அது்தரியோமல் லட்டுளவ 
சோப�ிடு்கிறோர்்கள. மலம் ்கலநதிருக்கும் லட்டுளவ, 
படோலுவும் ப�ோலுவும் சோப�ிடுவளத �ோர்த்து ஜக்குவிறக்கு 
அருவருபபு பதோன்று்கிறது.

டோய்லட்ளட (்கழிவளறளய) ஒழுங்கோ �யன்�டுத்தபலனோ 
இப�டித்தோன் சோப�ிடும் சோப�ோட்டில் ஈக்்கள மலத்ளத 
்்கோண்டுவநது ப�ோட்டுவிடும்,
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The Germ Wizard stirs his cauldron again. 

GERM WIZARD
Thunder and lightning, fill the sky. Down comes rain so nothing is dry!

The sky darkens. A crack of thunder is heard, and rain clouds begin to pour. The Germ Wizard looks 
back into his cauldron. 

1010

அசுத்த மநதிரவோதி ஏபதோ அவனுளடய 
அடுத்த மநதிரத்ளத ்சோல்ல ்சோல்ல, வோனம் 
இருண்டு திடீ்ரன படோலக்பூரில் மளழ 
்�ய்யதுவஙகு்கிறது. மளழ்�ய்யும் ்கோட்சி்கள்ள 
அநத �ோளனயின் வழியோ்க மநதிரவோதி 
�ோர்க்்கிறோன்.
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The rain washes the poop into the ground, and the water travels into the drinking wells and nearby 
reservoirs.

People drink and bathe in the contaminated water.

A group of people drink the dirty water, and get very sick, holding their stomachs.

Jaggu gasps. Even when the water looks clean, people are drinking water with poop in it!

GERM WIZARD (cackles)
When people don’t use a latrine, poop ends up in everyone’s water!

JAGGU
I have to warn Bheem! 

He frantically swings back towards Dholakpur.

1212

படோல்க்பூரில் உள்ளவர்்கள இன்னமும் திறநதவ்ளியில் தோன் 
மலம் ்கழிக்்கிறோர்்கள. மளழயினோல் உருவோன ஆறறு ்வள்ளம், 
்�ோது்வ்ளியில் ்கிடக்கும் மனித்கழிவ்கள்ளயும் அடித்து்்கோண்டு ப�ோய் 
ஆறு, கு்ளம், ஏரி, ்கிணறு, என எல்லோ நீர்நிளல்க்ளிலும் பசர்க்்கிறது.

எல்பலோரும் அநத அசுத்தமோன தண்ணளீரபய குடிக்்கவும், கு்ளிக்்கவும், 
சளமக்்கவும், உ�பய்கிக்்க ஆரம்�ிக்்கின்றனர்.

அசுத்த மநதிரவோதியின் மநதிர �ோளனயில், ஒருவர் மலம் ்கலநத 
தண்ணளீர �ருகும் ்கோட்சி ்தரி்கிறது, �ோர்�தறகு அநத தண்ணரீ் சுத்தமோ்க 
்தரிநதோலும் அதில் ்கிருமி ்கலநதிருக்்கிறது.  

டோய்லட்ளட �யன்�டுத்தவிட்டோல், நோம் குடிக்்கிற தண்ணரீிபல கூட மலம் 
்கலநதிட் வோய்பபுள்ளது. அநத நீளர �ரு்கினோல் யோரோ்க இருநதோலும் 
வயிறறுக்ப்கோ்ளோறு்கள ்கண்டிப�ோ்க உண்டோகும்.

ம்லம் ்கலநத நீளர  தனது நண்�ர்்களும், ஊர்மக்்களும், 
குடிப�ளதப�ோர்த்துஜக்குவிறகு அருவருப�ோ்கிறது. ஜக்கு ்கோட்டில் தோன் 
�ோர்த்தளத தன் நண்�ர்்க்ளிடம் ்சோல்வதறக்்கோ்க படோலக்பூளர பநோக்்கி 
பவ்கமோ்க ஓடிச்சல்்கிறோன்.
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Chhota Bheem, an 11 year old boy with magical strength, is sitting holding laddoo with his friends 
Chutki, a 7 year old girl with braids, Raju, a bald 4 year old boy with a tooth gap, and Kalia, a round 
but muscular 10 year old boy. They are relaxing but look concerned.

BHEEM
It seems like everyone in Dholakpur is getting sick to their stomachs!

CHUTKI
I hope my mother Tuntun doesn’t get sick, or else there will be no one left to make Laddoos.

Bheem’s eyes widen in shock, and he looks down at the laddoo in his hand. He loves laddoos. 

BHEEM
We can’t let that happen. We have to find the cause of this disease!

1414

படோல்க்பூரில் �ீமும் அவன் நண்�ர்்களும் 
நமது ஊரில் உள்ளவர்்களுக்கு அடிக்்கடி 
வயிறறுபப�ோக்கும், வயிறறு உ�ோளத்களும் 
வருதோ்கவும் அதற்கோன ்கோரணத்ளத  எப�டியும் 
உடனடியோ்க ்கண்டு�ிடித்து தரீ்வு ்கோண்�து என 
அபலோசளன ்சய்்கிறோர்்கள.
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Suddenly Jaggu arrives, out of breath.

CHUTKI
Jaggu! What’s wrong?

A fly lands on the laddoo in Bheem’s hand while he’s distracted and he absentmindedly raises the 
food to his mouth.

JAGGU
Stop, don’t eat that! 

Jaggu swats the laddoo out of Bheem’s hand and the fly buzzes away. Bheem looks shocked, then 
looks forlornly at the ladoo on the ground.

CHUTKI
What’s gotten into you Jaggu?!

JAGGU
The evil Germ Wizard is using his magic to spread disease! 

KALIA
We have to stop him before all of town gets sick!

1616

ஜக்கு பவ்கபவ்கமோ்க மூசசு வோங்கிய�டி ஓடிவரு்கிறோன். 
அபப�ோது �ீம் தன் ள்கயில் இருநத லட்டு மீது ஈ 
உட்்கோர்நதளத ்கவனிக்்கோமல் சோப�ிடுவதறக்்கோ்க அவன் 
வோயின் அருப்க ்்கோண்டு ்சல்லும்  ப�ோது ஜக்கு அளத 
�ீம் சோப�ிடவிடோமல் தட்டிவிடு்கிறோன்.

ஜக்கு �ீம் மறறும் நண்�ர்்க்ளிடம், அசுத்த மநதிரவோதி 
மநதிரங்கள்ள �யன்�டுத்தி ஈக்்கள்ள ஏவிவிட்ட 
்கோட்சி்கள்ள, தோன் ்கோட்டில்  இருநது �ோர்த்ததோ்க  வி்ளக்்கி 
்சோல்்கிறோன்.



171717



18

BHEEM
Quick, we must summon the Clean Wizard!

Everyone lines and begins to do the handwashing steps spell
The Clean Wizard, white-haired, with a robe and kind eyes, appears out of thin air.

JAGGU
The Germ Wizard has summoned flies to carry poo from the fields into our food, and he’s also called down the rain to spread 
poo into the water we drink and bathe with! What should we do?

CLEAN WIZARD
This is very powerful magic. I cannot protect the village with my power alone. Every time people poop outside, the Germ 
Wizard’s power grows. 

BHEEM
We have to find the Germ Wizard!

CHUTKI
We have to save the village first!

CLEAN WIZARD
Chutki is right. The more people continue to poop outside, the more powerful he becomes. We have to find a way to convince 
people to use toilets so that we can stop the disease before it spreads any further. Then we have a better chance to defeat the 
Germ Wizard and stop his spells.

Chutki’s eyes light up.

CHUTKI
I know! We should show the whole village what is happening. If they understand how the disease is spreading, they will know 
how to avoid getting sick!

1818

உடபன எல்பலோரும் ள்க்கழுவம் �ோடளல �ோடி தூய்ளம 
மநதிரவோளதய உதவிக்கு அளழக்்கின்றனர்.

அவர் சிறுவர்்கள முன் பதோன்றி அதன் ்கோரணத்ளத அறிநத 
�ின் அவர் இநத விசயத்தில் தோன் தனிப�ட்ட முளறயில் 
எதுவும் ்சய்ய முடியோது எனவும், திறநத ்வ்ளியில் 
மக்்கள மலம் ்கழிக்கும் ஒவ்வோரு முளறயும் அசுத்த 
மநதுரவோதியின் சக்தி அதி்கமோகும் எனபவ எல்்லோருக்கும் 
ஏன் பநோய் வரு்கிறது என்�ளத புரியளவக்குமோறு 
அறிவுருத்தி விட்டு மளற்கிறோர்.
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Bheem and his friends gather all the people in Dholakpur.

BHEEM
An evil wizard is using powerful magic to get us sick by making us eat and drink food and water 
with poop in it!

The people of Dholakpur gasp and angrily disagree.

VILLAGER 1
I don’t believe you! We would never touch food or water with poop in it!

CHUTKI
Jaggu and our friends saw it happen with their own eyes! Friends, can you please tell them how 
poop gets into our food and water?

(SLIGHT PAUSE, CHUTKI WAITS FOR VIEWERS TO RESPOND)

VILLAGER 1
What can we do?!

VILLAGER 2
We should kill all the flies!

VILLAGER 3
I hope it never rains again!

2020

சுக்்கி, இநத வியோதி ஏன் உண்டோ்கிறது, எப�டி �ரவு்கிறது 
என்�ளத மக்்கள எல்பலோருக்கும்  சரியோ்க புரியளவத்தோல், 
இனிபமல் பநோய்்க்ளின் �ோதிபபு வரோமல் �ோர்த்துக்்்கோளவோர்்கள 
என ஆபலோசளன கூறு்கிறோள. 

�ீமும் நண்�ர்்களும் படோலக்பூரில் எல்பலோளரயும் அளழத்து 
அசுத்த மநதிரவோதி நம் ஊரில் தயீ மநதிரங்கள்ள �யன்�டுத்தி 
தண்ணரீிலும், சோப�ோட்டிலும் மலத்ளத ்கலநதுவிட்டிருக்்கிறோன் 
என ்சோல்ல, ஊர்மக்்கள எல்பலோருக்கும், அருவருபபும், ப்கோ�மும் 
வரு்கிறது.

 அவர்்கள இனிபமல் மலம் ்கலநத தண்ணளீரயும் சோப�ோட்ளடயும் 
்தோட கூட மோட்படோம் என உறுதியோ்க கூறு்கிறோர்்கள.
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CHUTKI
This is not the fault of the flies or the rain! It’s not even the fault of the Germ Wizard who cast 
his spells on the flies and rain. It is our fault for not using latrines. That is what made the Germ 
Wizard’s magic so powerful.

VILLAGER 1
How can you be sure?

CHUTKI
Let me show you.

Working together, Chutki leads the group in making a map of Dholakpur. They mark where the school 
and roads are with sticks and stones, and draw a large “X” in the ground where people eat and drink. 
Chutki places a pile of rangoli powder where there is a latrine with a large rock. 

CHUTKI
This rock marks where there is a latrine. Now, let’s pretend that we are flies and rain.

2222

கூட்டத்தில் இருக்கும் ஒவ்வோருவரும் ஒரு ்கருத்ளத ்சோல்ல 
ஆரம்�ிக்்கின்றனர்.

ஒருவர் எல்லோ ஈக்்கள்ளயும் அழித்துவிடலோம், என கூறு்கிறோர்
மற்றோருவர் மளழ ்�ய்யோமல் இருநதோபல நல்லோயிருக்கும் 
ப�ோல என்்கிறோர்.

 சுக்்கி இது மளழபயோட தவபறோ இல்ல ஈக்்கப்ளோட 
தவபறோ இல்ல, நோம் ஒழுங்கோ டோய்லட்ட �யன் �டுத்தோமல் 
திறநத்்வ்ளியில் மலம் ்கழிப�தோல அநத அசுத்த 
மநதிரவோதிபயோட மநதிரத்துக்கு அதி்கமோ சக்தி ்கிளடக்்கிறது என 
்சோல்்கிறோள.

ஊரில் எல்பலோருடனும் ஆபலோசித்த �ின் சுக்்கி படோலக் பூரின் 
வளர�ட்த்ளத தளரயில் வளரநது, அதில் தண்ணரீ் ்கிளடக்கும் நீர் 
ஆதோரங்கள்ள  ஃ மோர்க் ப�ோட்டு குறிக்்கிறோள
ஒரு இடத்தில் ப்கோலமோளவ தூவி அதுதோன் டோய்லட் உள்ள 
இடம் என அதன் பமல் ஒரு ்கல்ளலத்தூக்்கி மூடி ளவக்்கிறோள, 
மறற இடங்க்ளில் ப்கோலமோளவ �ரவலோ்க தூவி விடு்கிறோள. 
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Chutki shows everyone how to pretend to act like a fly, and everyone buzzes all over the map. Then 
she shows everyone how to act like rain, clapping their hands to make sounds like thunder.

CHUTKI
See how none of the powder that was under the latrine spread? Now, let’s mark on our map 
where people in Dholakpur poop outside.

2424

ஈ ப�ோல நடிப�து எப�டி என ்கறறுக்்்கோடுக்்கிறோள. 

�ின்னர் ஈக்்கள ப�ோலவும், மளழ ்�ோழிவது ப�ோலவும் 
ப்கோலமோவின் மீது மக்்கள அஙகும் இஙகும் நடக்்க 
ளவக்்க�டு்கின்றனர்
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CHUTKI
See how the rangoli powder that was left in the open spread through our village easily, but 
the powder under the rock did not spread? It is the same for poop. If it is in a latrine, it will not 
spread. If it is in the open, it will spread easily from flies, rain, and other things!

BHEEM
Using latrines is even more powerful than the Germ Wizard’s magic! The Germ Wizard is only as 
powerful as you let him be!

CHUTKI
Building toilets at home is even safe for girls so they don’t have to travel far or wait until dark to 
relieve themselves. 

BHEEM
We can only defeat the evil wizard if everyone in our community uses latrines! 

NARRATOR (O.S.)
Bheem and Chutki want to know, can you make a map of your community to teach everyone 
how pooping outside results in us eating, drinking, and bathing in germs from poop?

2626

இப்�ோழுது மூடோமல் ளவத்திருநத ப்கோலமோவு வளர�டத்தின் 
எல்லோஇடங்க்ளிலும் �ரவிக்்்கோடக்்கிறது, ஆனோல் டோய்லட்டில் 
உள்ள ப்கோலமோவு எஙப்கயும் �ரவோமல் இருக்்கிறது.

்கல்ளல ளவத்து மூடிய ப்கோலமோவு  ஒபர இடத்தில் ்கிடக்்கிறது 
ஆனோல் மூடோத ப்கோலமோவு எப�டி ்கிரோமத்தின் எல்லோ இடங்க்ளிளும் 
�ரவிக்்கிடக்்கிறபதோ அது ப�ோலபவ மனித்கழிவு்களும் திறநது 
்கிடப�தோல் சுல�மோ்க �ரவும்.

வடீ்டிபல டோய்லட் இருநதோ அது ் �ண்்களுக்கும் குழநளத்களுக்கும், 
்ரோம்�பவ �ோது்கோப�ோ்க இருக்்கிறது. மலம் ்கழிப�தறக்்கோ்க ் ரோம்� 
தூரம் இருட்டில் ்சல்லபவண்டியது இருக்்கோது, பமலும் இயறள்க 
உ�ோளத்கள்ள நோம் அடக்்கிக்்்கோண்டிருக்்க பவண்டிய அவசியமும் 
இல்ளல  என சுக்்கி புரியும்�டி வி்ளக்கு்கிறோள 

�ீம் எல்பலோரும் டோய்லட்ளட �யன்�டுத்தி அசுத்த மநதிரவோதியின் 
திட்டத்ளத பதோறக்்கடிக்்க பவண்டும் என கூறு்கிறோன்.


	Story3_TamilCover



