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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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The King of Dholakpur, handsome, mustached and crowned, summons 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.

KING
For many weeks now, you have been battling the Germ Wizard and defeating him. Yet he still 
attacks us and he seems to be growing stronger.

BHEEM
Yes. Every time we use a spell on him, it only defeats him for a short time.

KING
I want you to find out how to defeat the Germ Wizard forever.

KALIA
Let’s ask the Clean Wizard!

222

ட�ோலக்பூரின் மகோரோஜோ, பீம், சுக்ககி, ஜக்கு, 
ட�ோலு,டபோலு, கோளியோ, மற்றும் ரோஜூவையும் 
அரணமவைக்கு அவைக்ககிறோர். அைர்களி�ம் 
அசுத்த மந்தகிரைோ்தகி ட�ோலக்பூருக்கு அடிக்கடி 
ைருைவ்த ்தடுக்கவும், அைவை முற்றகிலுமோக  
ஒைகிபப்தற்கோை ஆடலோசவைவயயும் டகடககிறோர்.    
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Bheem and his friends do the handwashing steps spell and the Clean Wizard appears. 

CHUTKI
Why does the Germ Wizard keep getting stronger even though we always beat him? Is it some new and 
powerful magic?

CLEAN WIZARD
The Germ Wizard is not using magic at all to gain his power. That is what makes him so dangerous. It is the 
people of Dholakpur and their refusal to use a latrine and to wash their hands with soap that makes him so 
strong. 

KING
How will our people use latrines if they do not own latrines at home? Our kingdom cannot provide the money 
to build and maintain a latrine at every home. 

CLEAN WIZARD
There are latrines that are affordable for families to save for and build themselves, and easy to maintain. The 
only way to truly defeat the Germ Wizard is if everyone in Dholakpur uses a latrine and washes their hands 
with soap and water.

BHEEM
How do we get everyone to do that? Can you teach us a spell?

CLEAN WIZARD
Magic cannot change people’s minds. You can only take away the Germ Wizard’s power by practicing good 
hygiene. You must convince people why they should use a latrine and wash their hands with soap and water. 
People have many excuses why they can’t or don’t think they should. Let me show you.

444

அ்தற்கு பீம் தூயவம மந்தகிரைோ்தகிவய ைரைவைதது  கோரணதவ்த 
டகட�றகியலோம் எை கூற பீமும் மற்றும் நணபர்கள் எலடலோரும்  
வககவளக்கழுைி வககழுவும் மந்தகிரதவ்த சசயய தூயவம மந்தகிரைோ்தகி  
அஙடக ட்தோன்றுககிறோர், அைரி�ம் அசுத்த மந்தகிரைோ்தகி டமலும் டமலும் 
ைலுைவ�ை்தற்கோை கோரணதவ்த டகடக,

 அைர்  (தூயவம மந்தகிரைோ்தகி) அது ஒன்றும் மோயடமோ மந்தகிரடமோ இலவல, 
ட�ோலக்பூர் மக்கள் இன்னும் முழு்தோக கைகிைவறவய பயன்படுத்தோமல 
இருபபதும், ஒழுஙகோக டசோபபு டபோடடு வககழுைோமல இருபபதும் ்தோன்  
கோரணம் அது அைனுக்கு டமலும் பலம் டசர்ககிறது எை கூறுககிறோர்.

அ்தற்கு மகோரோஜோ எலடலோர் ைடீடிலும் கைகிைவற ைச்தகி இலவலடய 
அபபுறம் எபபடி கைகிைவறவய அைர்கள் பயன்படுத்தமுடியும்? எை டகடக 

 அ்தற்கு தூயவம மந்தகிரைோ்தகி ைிவல குவறைோைதும், பரோமரிக்க சுலபமோை 
கைகிைவறகள்  சுலபமோக ககிவ�பப்தோகவும்,�ோயலடவ� பயன்படுததுைதும், 
வககவள டசோபபு டபோடடு கழுவுைதும் ்தோன் அசுத்த மந்தகிரைோ்தகிவய ஒைகிக்க 
ஒடர ைைகி எை சசோலலகி ைிடடு..
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The Clean Wizard produces a magic crystal ball. They all look into it. 

In the crystal ball we see villagers from Dholakpur. Each of them is giving an excuse.

VILLAGER 1 (ADULT - MAN)
Latrines and soap are too expensive!

666

டசோபபு டபோடடு வககழுை டைணடும் என்பவ்த  நீஙகள் 
்தோன் எலடலோரி�மும் சசோலலகி புரிய வைக்கடைணடும் 
எைவும் சசோலலகிைிடடு,  ்தன்னுவ�ய படிகத்தகிலோை மோய 
பநவ்த ைரைவைதது அ்தகில ட�ோலக்பூரில உள்ளைர்கள் 
�ோயலட பயன்படுத்தோமல இருபப்தற்கோை கோரணதவ்த 
அ்தன் ைைகியோக டகடக அைர்கள் வககவள டசோபு டபோடடு 
கழுைோமல இருபப்தற்க்கு சோக்கு டபோக்கு, சசோலைவ்த 
மகோரோஜோ, பீம் மற்றும் அைன் நணபர்களுக்கு கோடசகியோக 
கோடடுககிறோர்.   

அ்தகில ஒருைர் கைகிைவறயும்,டசோபபும் ைிவல மகிக 
அ்தகிகமோக உள்ள்தோக கூறுககிறோர்.
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VILLAGER 2 (ADULT - WOMAN)
I don’t like the smell of latrines and they seem like they are dirty places.

888

ஒரு சபண கைகிைவறைோடல அசகிஙகமோை 
இ�ம் அ்தகிலகிருநது ைரும் நோற்றதவ்த 
்தோஙககிக்சகோள்ள்டை முடியைிலவல எை 
கூறுககிறோள்.
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VILLAGER 3 (CHILD)
Latrines are dark and scary. I’d rather go outside.

101010

கைகிைவற எபடபோதும்  இருட�ோக இருபப்தோல 
பயமோக இருக்ககிறது  எை ஒரு ஆணகுைநவ்த 
கூறுககிறது.

ஒரு சபண சசோன்ைோல ்தகிறந்த சைளியில மலம் 
கைகிக்கும் சபோழுது்தோன் என் ட்தோைகிகவள சந்தகிதது 
டபச முடிககின்றது என்றோல . டமலும் அைர்களி�ம் 
டபசகிக்சகோணட� ந�நது டபோைது பிடிக்கும் என்றோல.
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VILLAGER 4 (CHILD)
All of my friends poop outside and I want to be like them. I like talking with them on the way to 
the field in the morning and at night.

121212

ஒரு சகிறுைன் ”ககிருமகிகளோல என்வை ஒன்றும் சசயய 
முடியோது நோன் அவைளவு பலசோலகி” எை கூறுககிறோன் 

தூயவம மந்தகிரைோ்தகி மோயபநவ்த ஓரத்தகில வைததுைிடடு 

ட�ோலக்பூரில பலர் சோக்கு டபோக்கு சசோலலகி 
மழுபபுை்தோகவும் அைர்களுக்கு சுத்தோத்தகின் 
முக்ககியததுைதவ்த சசோலலகி நீஙகள்்தோன் புரியவைக்க 
டைணடும் எை பீம் மற்றும் நணபர்களுக்கு சசோலககிறோர்.

 அ்தன் பின் பீமும்   அைன் நணபர்களும் ட�ோலக்பூருக்கு 
சசன்று மக்களி�ம் மோயபந்தகில போர்த்தைற்வற டநரோக 
அைர்களி�ம் எடுதது சசோலல ச்தோ�ஙகுககின்றைர்.
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VILLAGER 5 (CHILD)
Soap is stupid! I am too strong to get sick from germs.

141414

அவ்த டகடகும் மக்களில சகிலர் ”கைகிைவறயும் டசோபபும் ைிவல மகிகவும் 
அ்தகிகமோக இருக்ககிறட்த” எை சசோலல 

 பீம் அைர்களி�ம் ”பணடிவககளுக்கும் லடடு ைோஙகவும் நோம் சசலவு 
சசயைது இலவலயோ” ?  ்தகிறந்த சைளில மலம் கைகிதது அ்தன்  
ைிவளைோக உ�ல நலம் சரியிலலோமல டபோைோலும், அ்தற்கு சகிககிசவச 
சபற மருததுைமவைக்கு சசன்றோலும் பணம் சசலைோகத்தோடை 
சசயயும்” ”அவ்த கோலததுக்டகற்றோர் டபோல கைகிைவறவய கடடி அவ்த 
உபடயோகபபடுத்த  ஆரம்பித்தோலஅடரோக்ககியம் சரீோகும் பணமும் 
மகிசசமோகும்”  எை   கூறுககிறோன்.

அபடபோது ஒரு சபண ”கைகிைவறைோடல ஒரு அசகிஙகமோை இ�ம், 
அ்தகிலகிருநது ைரும் நோற்றதவ்த ்தோஙகடை முடியலடய” எை சசோலல

அ்தற்கோக சமோத்த ககிரோமதவ்தயும் அசுத்தம் சசயயலோமோ? என்று சுக்ககி 
டகடககிறோள்
கைகிைவறய பயன்படுததுைது அசகிஙகம் எை நகிவைக்கோமல அவ்த 
உபடயகபடுத்தகிைோல நம் குடிக்கும் குடி நீரிலும் உணணு  உணவுலும் 
அசகிஙகஙகள் கலக்கோம, ககிருமகிகள் நம்மகி�ம் அண�ைி�ோம ்தடுக்கலோடம 
எைவும் கூறுககிறோள் 
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Bheem and friends return to the town square and begin confronting the people they saw in the crystal 
ball.

VILLAGER 1 (ADULT - MAN)
Latrines and soap are too expensive!

BHEEM
Sure, latrines and soap cost money, but you spend lots of money on festivals and laddoos. How 
much money do you lose because you get sick and cannot work? Surely you can start to save for 
soap and a latrine. Imagine how much work you could get done if you never had to go to the 
fields and didn’t get sick as often. In the long run, the latrine pays for itself!

161616

டமலும் மலம் நகிவறநதுககி�க்கும் சமோத்த ஊவரயும் சுத்தம் 
சசயைவ்தைி�  ஒவசைோருத்தரும் அைரைர் கைகிைவறகவள 
சுத்தம் சசயைது மகிக சுலபம், கைகிைவறவய பயணபடுத்தகிடடு 
டசோபபும் சுத்தமோை ்தணணவீரயும் சகோணடு நம் வககவள 
கழுைிைிட�ோ அஙககிருநது ைரும் ககிருமகிகவளயும் நோம் 
ஒைகிசசகி�லோம்  எைவும் கூறுககிறோள். 
      
கைகிைவறைோ இருட� பயமோ இருக்கும் எை சசோன்ை சகிறுைைி�ம், 
்தகிறந்தசைளிக்கு டபோறதுல்தோன் ஆபதது  அ்தகிகம், அஙக போம்டபோ, 
ட்தடளோ, கடிசசகிட�ோ அது அ்தைி� டமோசம் ஆசடச, அபபடி 
கைகிைவறக்கு டபோறதுக்கு பயமோ இருந்தோ  சபரியைர்களி�ம் 
சசோலலகி கைகிைவறக்கு ஒரு ஜன்ைல ைசசுக்கலோம் அது 
கோற்டறோட�மோ இருக்கும் நோற்றமும் இருக்கோது,  மகின்ைிளக்கு 
சபோருத்தகி சகோள்ளலோம் இலல  வகைிளக்வக எடுதது 
சகோணடு இரவு டநரததுலயும் யோடரோ� உ்தைியும் இலலோமல 
உபடயோககிசசுக்கலோம்.
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Seeing the commotion, another chimes in.

VILLAGER 2 (ADULT - WOMAN)
I don’t like the smell of latrines and they seem like they are dirty places.

DHOLU
Would you rather make the whole village dirty by going outside? The latrine keeps the dirtiness 
in one place, and out of our food and water. It is easier to clean a latrine than to clean a whole 
field full of poop.

BHOLU
As long as you wash your hands with soap after going into the latrine, you will get rid of any 
germs that are in there, and it’s more difficult to carry soap and water all the way to the fields.

181818

அ்தகில ஒரு சகிறுமகி ்தகிறந்தசைளிக்கு டபோகும் டபோது 
ட்தோைகிகடளோ� டபசகிக்சகோணடு டபோகலோம்  எை சசோலல 

சுக்ககி ைடீடில கைகிைவற இருக்குற்தோல எபடபோது 
டைணடுமோைோலும் உபடயோககிக்க்லோம், இதுக்கோக இருடடும் 
ைவற நோம கோத்தகிருக்கடைணடிய அைசகியம் இலல டமலும் 
்தகிறந்தசைளிக்கு டபோயிடடுைர டநரமும் மகிசசமோகும் அந்த 
டநரத்தகில  நணபர்கடளோ� முழுவமயோ ைிவளயோ�முடியும்.
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VILLAGER 4 (CHILD - GIRL)
All of my friends poop outside and I want to be like them. I like talking with them on the way to 
the field in the morning and at night.

CHUTKI
I have a latrine at home and I can go whenever I want. I don’t have to hold it for the morning and 
after dark. Using a latrine saves me time from walking to the field so I have even more time to 
talk and play with my friends!

202020

அபடபோது கோளியோ, ககிருமகிகளோல என்வை ஒன்றும் சசயய 
முடியோது எை சசோன்ை சகிறுைைி�ம், நோனும் உன்வை 
டபோல பலசோலகி்தோன் ஆைோலும் நோன் கைகிைவறவய 
பயன்படுத்தகிய பின் டசோபபு டபோடடு வககழுைடை 
சசயககிடறன், டமலும் பிரபல ைிவளயோடடு ைரீர்கள் மற்றும் 
நடிகர்கள் எலலோடம இது டபோல்தோன் சுகோ்தோரமோை 
முவறய பயன்படுததுறோஙக எை சசோலககிறோன்.
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VILLAGER 5 (CHILD)
Soap is stupid! I am too strong to get sick from germs.

Kalia easily picks the child up by the waist.

KALIA
I am much stronger than you and I use soap. In fact, all the really strong people, like cricket 
players and movie stars, use soap to wash their hands.

222222

இவ்தக்டகட� மக்களுக்கு கைகிைவற மற்றும் டசோபபின் மீது 
இருந்த அறகியோவம எணணம்    மோறதச்தோ�ஙகுககிறது. 
மக்கள் ஒருைருகருைர் இைற்வற பயன்படுததுைவ்தப 
பற்றகிய அைசகியம் பற்றகி டபச ஆரம்பித்தகிருககின்றைர் 

அபடபோது ஒருைர் நோன் புது சசலடபசகி ைோஙகுை்தற்க்கோக 
பணம் டசர்தது வைத்தகிருக்ககிடறன் அந்த பணத்தகில ்தோன் 
கைகிைவற கட�படபோை்தோகவும், சசலடபசகிவயைி� இது 
அத்தகியைசகியமோைது எைவும் கூறுககிறோர்.

ஒரு சபண இந்த உலகத்தகிடலடய அம்மோ்தோன் மகிக 
முக்ககியமோைைஙக, அைஙக ஆடரோக்ககியமோக இருக்கவும், 
ககிருமகிகள், டநோயகள் ்தோக்கோம இருக்கனும்ைோ அைஙகளும் 
டசோபபு டபோடடு வககவளக்கழுைி தூயவமயோக இருக்க 
சசோலலபடபோை்தோகவும் கூறுககிறோள்.      
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Show people smiling and building latrines & washing hands with soap next to the latrine

Working together, the Bheem Team convinced everyone in Dholakpur to use latrines and wash their 
hands with soap. Less people in Dholakpur became ill and everyone was happy with how clean the 
village looked.

242424

பீமும் நணபர்களும் டசர்நது ட�ோலக்பூரிலுள்ள 
எலடலோவரயும் கைகிைவறவய பயன்படுத்தவும் வககவள 
டசோபபு டபோடடு கழுை சம்ம்தகிக்கவைத்த்தோல ஊர் 
சுத்தமோகவும் அைகோகவும் முக்ககியமோக எலடலோரும் 
ஆடரோக்ககியமோகவும் இருபப்தோல ்தகிருப்தகி அவ�ககின்றைர்.

அசுத்த மந்தகிரைோ்தகி ்தகிறந்த சைளியில நகின்று 
சகோணடு கைகிவுகடள இலவல எை  டகோபம சகோணடு 
மந்தகிரக்டகோவல எடுதது ஏட்தோ மந்தகிரம் டபோ� முயற்சசகிக்க  
ஊர் தூயவமயோக இருபப்தோல அது டைவல சசயயோமல 
டபோககிறது.
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The GERM WIZARD, old, dark, foreboding, is standing in the field but there is no poop there. He tries 
to cast a spell but it just fizzles out of his staff and does nothing.

GERM WIZARD
Bheem! You and your little friends have beaten me today but I will just go to another village. 
There are places all over India where people still make excuses to not use latrines.

The Germ Wizard turns to look at the camera.

GERM WIZARD (TO AUDIENCE)
Perhaps I’ll come to where you live next! Hahaha!

262626

அபடபோது அஙகு ைந்த பீமகி�ம் அசுத்த மந்தகிரைோ்தகி  ”நீஙக 
டைைோ என்ை ட�ோலக்பூரில ட்தோற்க்கடிசசுருக்கலோம், ஆைோ 
இந்தகியோவுல கைகிைவற  பயன்படுத்தோம் எந்த ககிரோமம் 
இருக்டகோ அஙக நோன் டபோடைன்” எை கூசசலகி� 

பீம் அந்த அசுத்த மந்தகிரைோ்தகியின் மந்தகிரக்டகோவல பிடுஙககி 
்தன் ்தவலக்கு டமடல உயர்த்தகி உவ�தச்தறகிககிறோன்.

அ்தன் பின் அசுத்த மந்தகிரைோ்தகி ட�ோலக்பூவர  ைிடடு டைறு 
ககிரோமததுக்கு ஓடிைிடுககிறோன்.



27272727



28

Suddenly Bheem’s hand grabs the Germ Wizard’s staff from off screen and BREAKS it over the Germ 
Wizard’s head. 

GERM WIZARD
Ouch! You meddlesome reptile! I only have so many magic staffs, you know!

The Germ Wizard runs off screen.

282828

அசுத்த மந்தகிரைோ்தகிவய பற்றகி கைவலபப�ோ்தஙீக 
பீமும் சுக்ககியும் அைவை ட்தோற்க்கடித்தது டபோல 
உஙகளோலயும் அைை ட்தோற்க்கடிக்க முடியும்.
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Bheem turns to look at the camera.

BHEEM (TO AUDIENCE)
Friends, don’t worry about the Germ Wizard. You can defeat him the same way that we did! Talk 
to your friends and family about the importance of using latrines and washing hands with soap 
to keep your community clean and free of diseases.
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உஙக நணபர்களி�மும், உறைிைர்களி�மும், முவறயோ 
கைகிைவறவய பயன்படுததுைது  பற்றகியும்,  ட்தவையோை 
டநரஙகளில சரியோ டசோபபு டபோடடு கழுவுைது பற்றகியும் 
எடுததுசசசோலலுஙக.

டசோபபு ைோஙக நோஙக கோசுக்கு எஙக டபோடைோம் 
சகிக்கைம இருந்த அஓபு ஒன்னு ைோஙகலோம் 
டசோபபு ைோஙக டயோசகிசச உ�ல நலம் போ்தகிக்கும் 
கைகிைவற டபோைோல நடற்றம் அடிக்கும் 
அதுக்கோக ஊற நரடிக்க டபோரியோ

கைகிைவற சரோம்ப இருட� இருக்கு 
உள்ள டபோக பயமோ இருக்கு 
சைளிடய டபோை போம்பு கடிக்கும் 
உன்ைக்கு சைளிடய போதுகோபபு இலல 

சைளிடய டபோைோல அரடவ� அடிக்கலோம் 
கைகிைவற இருத்தல டநரம் மகிசசம்
டநரம் இருந்தோ ைிவளயோ� டபோகலோம்
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