One Story: Razi Cover Letter

Dear Teachers
Thank you for your interest in our One Story school activities!
Read, Reap, Write Package
We have specially chosen three extracts from the book, One Story: Razi, for students
and teachers to read and discuss in class. We hope the curated questions would
stimulate their thinking processes and initiate meaningful discussions. We have
prepared these packages in English, Chinese, Malay and Tamil to encourage students
to read and communicate in English and their Mother Tongue languages.
As a token of appreciation, we will gift you copies of the book for each completed class
report submission, while stocks last. These copies are to be distributed to your
students. Please click on (https://go.gov.sg/os21-sr) to submit a soft copy of the report
which can be found on the website together with the activity packages. Please include
1-2 photos of the activity being carried out. If there are multiple reports from your
school, please compile all the soft copies of the reports and submit through the link
above. Your submission must not exceed 10mb. Reports are to be submitted
by 15 July 2022.
Please refer to Appendix A for more details on the National Library Board’s One Story
project and the book, One Story: Razi.
For further queries, please contact Nur Fitri or Agnes Ang at
nur_fitri_muhammad_syafran@nlb.gov.sg and agnes_ang@nlb.gov.sg respectively.
Thank you.

Best Regards,
One Story Project Team
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Appendix A
Synopsis of Razi
Every day is a painful struggle for Nani, the mother of Razi, a boy with special needs.
As Nani finds herself increasingly frustrated by society’s lack of understanding and
empathy for Razi’s condition, she is by turns swayed and pressured by her sister’s
incessant cajoling to seek help from a traditional Malay healer. Nani keeps the
treatment a secret from her husband – out of fear and also perhaps guilt. Razi is
slowly tamed into obedience. The healer sees it as progress, but is submission into
silent acquiescence a cure at all?
Razi will make you ponder over the great lengths people would go to and the
sacrifices they make for their loved ones. Readers will be tempted to weigh in on the
dilemmas that Nani has to grapple with and tread along the emotional rollercoaster
of her struggle and guilt. Will we condemn her choices? Or empathise with her
challenges?
The One Story Project
One Story is a project by the National Library Board to make Singapore short stories
– originally written in Tamil, Malay, Chinese, or English – available in the other
languages. The project aims to bring these stories to more readers beyond the
language communities that they were originally written for. Razi is a short story by Dr
Sa’eda Buang that was originally written in Malay. The book features the story in all
four languages and is available for borrowing on https://www.go.gov.sg/libby-razi.

Title:

One Story: Razi

Author:

Sa’eda Buang

Call no.:

Adult SING English SAE (hardcopy)
https://www.go.gov.sg/libby-razi (eBook)

Publisher:
N National Library Board, 2021
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Read, Reap, Write Package
Facilitator’s Guide
Name of Package
Objective(s)

:
:

One Story: Razi
To initiate meaningful discussions and develop
empathy in students
Target Audience
: Upper secondary
Recommended Duration : 1 hour per excerpt
Room Setup
: Students in groups of 3-4 at different tables
Book Title
: One Story: Razi
Book Author
: Sa’eda Buang
Call Number
JP
: Adult SING English SAE (hardcopy)
https://www.go.gov.sg/libby-razi (eBook)
Notes to Facilitator:
• Remember to take 1-2 photos during the activity.
• Please submit a report of the session through the Form SG link indicated on the
cover letter. If there are multiple reports, facilitator is to compile all and submit as
1 submission.
• Activity sheets can be printed and distributed to students.
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வாசித்தல் , பயன் பபறுதல் , எழுதுதல் பதாகுப் பு
சா’யிடா புவாங் கின் ராஸி என்ற கததயிலிருந்து எடுக்கப் பட்டது

பத்தி 1
நான் பசய் வதறியாது அவதனயய பார்த்துக் பகாண்டிருந்யதன். அவன் சுழலும்
பம் பரம் யபால யவக யவகமாகச் சுழன்று பகாண்டிருந்தான். “அன்ன இளவரசி”
திதரப் படத்தில் வரும் “பாயல ” நடனமணிதயப் யபால ஒல் லியான கால் களில்
சுழன் று பகாண்யட இருந்தான். தககதள நீ ட்டினான். பிறகு மடக்கினான்.
கண்கதள மூடிக்பகாண்டு ஆகாயத்ததப் பார்த்தபடி தககளால் தன் தன
இறுக்கமாகக் கட்டிக் பகாண்டான். அந்த ஒரு தருணத்தில் , அவன் விடாமல்
சுழன் று பகாண்டிருந்த சத்தம் மட்டுயம என் காதுகளில் இடியபால ஒலித்தது.

நான் சதமயலதறயில் இருந்தபடியய பசய் வதறியாது அக்காட்சிதயப் பார்த்துக்
பகாண்டிருந்யதன். சுழன் று சுழன்று கதளத்துப் யபான பிறகு, தகக்குக்
கிதடத்ததத எல் லாம் ஒழுங் குபடுத்தத் பதாடங் கிவிடுவான். அதுதான் ராஸியின்
வழக்கம் . இம் முதற கணினி வட்டுகள் அவன் தகக்குக் கிதடத்தன. வட்டுகதள
ஒன்றன் மீது ஒன்றாகக் கவனமாக அடுக்கி தவத்தான். சாய் ந்த பீசா யகாபுரம்
யபால, புவியீர்ப்புச் சக்திக்கு மசியாத உயரத்திற் கு வட்டுகதள அடுக்கி விட்டான்.
அததச் பசய் யும் யபாது அவனது வாய் அதசயபாட்டுக்பகாண்யட இருந்தது. அந்த
ஓதசகள் எனக்கு நன்கு பழகிப் யபானதவ. ஆனால் , அவன் அடுக்கிய எதுவுயம
சாய் ந்து விழுந்ததில் தல. பபாருட்கதள ஒழுங் குபடுத்துவதில் ராஸி திறதமசாலி.

கதடக்குட்டி பலமாயனா நாயனா ராஸி அடுக்கியதத சில சமயங் களில்
பதரியாமல் தட்டி விட்டிருக்கியறாம் . அப்படி நடந்த யபாபதல் லாம் , ராஸி
யகாபாயவசத்துடன் ஆர்ப்பாட்டம் பசய் வான். தன் தனத்தாயன அங் குமிங் கும்
இடித்துக் பகாள் வான் அல் லது தககளில் காயம் படும் வதர சுவதர அடிப் பான்.
இதனால் , ராஸி அடுக்கும் பபாருட்களுக்கு அருகில் பலமானும் நானும்
பசல் வதில் தல. ராஸி பயன்படுத்தும் பபாருட்களில் ஏதாவது என்று எனக்குத்
யததவப் பட்டாலும் கூட.

ஒருமுதற, ரயில் வண்டி யபால கிதட நிதலயில் ராஸி அடுக்கி தவத்திருந்த
புத்தகங் களிலிருந்து ஒன்தற பமதுவாக எடுக்க முயற் சி பசய் யதன் . ஆனால் ,
கத்தி முதன யபாலக் கூர்தமயான ராஸியின் கண்களிலிருந்து எதுவுயம தப் பாது.
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அன்றிரவு முழுவதும் வாசல் கம் பிக்க தவின்மீது ததலதய விடாமல் இடித்துக்
பகாண்டு ஆர்ப்பாட்டம் பசய் தான்.

கலந்துதரயாடுயவாம்
1. நீ ங் கள் நீ ண்ட நாட்களாக உருவாக்கிக் பகாண்டிருந்த ஒன்று
அழிக்கப் பட்டால் அல் லது நாசப் படுத்தப்பட்டால் நீ ங் கள் எப் படி
உணர்வீர்கள் ? இந்த உணர்தவ நீ ங் கள் வழக்கமாக எவ் வாறு
பவளிப் படுத்துவீர்கள் ?
2.

விரக்தியிலும் ககோபத்திலும் இருக்கும் யோரரயோவது நீ ங் கள்
போர்த்திருக்கிறீர்களோ? அது உங் கரள எப் படி உணரச் செய் தது? அது
உங் கரள அந்த நபருக்கு உதவத் தூண்டியதோ அல் லது விட்டு விலகிச்
செல் ல வழி வகுத்ததோ?

3. பபாருள் கதள ஒழுங் குபடுத்துவதில் ராஸி திறதமசாலி. நீ ங் கள்
சிறப் பாகச் பசய் யும் ஒரு யவதலதயப் பகிருங் கள் .
உங் கள் செோல் வளத்ரதத் சதரிந்து சகோள் ளுங் கள்
(வதரயதறகள் ஆக்ஸ்யபார்டு (oxford) யமம் பட்ட கற் பவர் அகராதியில் இருந் து
எடுக்கப்பட்டன).

1. சநஞ் ெம் இளகோத - (ஒரு விரும் பத்தகோத சூழ் நிரலயில் ) நிறுத்த மறுப் பது
அல் லது தீவிரத்தில் குரையோமல் இருப் பது.

2. நிெ்ெயமில் லோத - ஒரு சபோருரளகயோ ஒரு நபரரகயோ விழ ரவக்கும்
அளவில் .

3. கநர்ரமயை் ை - மை் ைவர்கள் கவனிக்கோத அளவில் விரரவோக அல் லது
கள் ளத்தனமோன வழியில் ஒரு செயரலெ் செய் வது.

எழுதுகவோம்
நீ ங் கள் கை் றுக்சகோண்ட பசாற் கதள அல் லது செோை் சைோடர்கரளப் பயன்படுத்தி உங் கள்
செோந்த வோக்கியத்ரத உருவோக்குங் கள் .

1. சநஞ் ெம் இளகோத:
2. நிெ்ெயமில் லோத:
3. கநர்ரமயை் ை:
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வாசித்தல் , பயன் பபறுதல் , எழுதுதல் பதாகுப் பு
சா’யிடா புவாங் கின் ராஸி என்ற கததயிலிருந்து எடுக்கப் பட்டது
பத்தி 2
சுட்படரிக்கும் பவயிலில் டாக்சிக்காகக் காத்திருந்யதன். ராஸியின் தகதய
இறுக்கமாகப் பிடித்திருந்யதன். நான் டாக்சிதய நிறுத்ததக காட்டுவததப்
பார்த்த ராஸியும் கார், யபருந்து, லாரி, யமாட்டார் தசக்கிள் என எல் லா
வாகனங் கதளயும் பார்த்துக் தககதள ஆட்டத் பதாடங் கினான். ராஸி நாங் கள்
வசிக்கும் அயத கட்டடத்திலுள் ள அண்தடவீட்டார்கள் எங் கதளப் பார்த்து
தகயதசத்தார்கள் .

“படசி, படசி, படசி” டாக்சியின் உள் யள யபாகும் வதர ராஸி பசால் லிக் பகாண்யட
இருந்தான்.
டாக்சி ஓட்டுநர் எங் கதளத் திரும் பத் திரும் பப் திரும் பிப் பார்த்தார். அவர் முகம்
கறுத்துப் யபானது. அவனுக்கு என்ன யவண்டுமாம் ? இடது பக்கமாக உட்காரச்
பசால் லுங் கள் .”ஏன்,என்ன பிரச்சதன?” இயத பவறித்த பார்தவதய இதற் குமுன்
ஆயிரக்கணக்கான முதற சந்தித்திருக்கியறாம் . எனக்கு அலுத்துவிட்டது.
பணிவன்பான ஓட்டுநர்கள் ஒருமுதற யலசாகத் திரும் பிப் பார்த்துவிட்டு,நாங் கள்
அங் யக இல் லாததுயபால பாசாங் கு பசய் வார்கள் . ஆனால் இந்த ஓட்டுநருக்குத்
துளிகூட இரக்கமில் லாததுயபாலத் யதான்றியது.

“அவன் அங் குமிங் கும் அதசந்தாடி குதிக்கிறான். என்னால் ஓட்ட முடியவில் தல!”
என் ஆன்மா எதிர்த்தது. டாக்சியிலிருந்து இறங் கி நடந்து பசல் லயவண்டும் யபால
இருந்தது. ஆனால் , அது சாத்தியமில் தல என்பது எனக்குத் பதரியும் . முடிவில் ,
ஓட்டுநர் விரும் பியபடி பசய் யதன். எப் படியாவது நாங் கள் பசல் லயவண்டிய
இடத்தத அதடந்தால் யபாதும் .

“அவதன ஒழுங் காகப் பிடித்துக் பகாள் ளுங் கள் .”
நான் யகாபத்தில் குரதல உயர்த்தியனன்.
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“உங் களுக்கு என்னதான் யவண்டும் ? அவன் ஒரு பிரச்சதனயும்
பசய் யவில் தலயய.”
“மன்னித்துவிடுங் கள் ! யகாபப் படாதீர்கள் . முன்பு ஒருமுதற இவதனப் யபான்ற
சிறுவதன டாக்சியில் ஏற் றிச் பசன்யறன். அவன் டாக்சியில் குதித்துக் பகாண்யட
நிதறய சத்தம் யபாட்டான். கண்ணிதமக்கும் யநரத்தில் , என் ததலயில்
இடித்துவிட்டான். நான் விபத்தில் சிக்கவிருந்யதன்.”

கலந்துதரயாடுயவாம்
1.

வோகனம் ஓட்டும் கபோது ரோஸி அதிகமோக அரெந்து சகோண்டிருந்ததோல்
டோக்சி ஓட்டுநர் கவரலப் பட்டோர். டோக்சி ஓட்டுநரின் கவரலகள்
நியோயமோனரவ என்று நீ ங் கள் நிரனக்கிறீர்களோ?

2.

ரோஸியுரடய தோயோரின் மனத்ரதப் புண்படுத்தோமல் டோக்சி ஓட்டுநர்
தனது கவரலகரள எவ் வோறு சவளிப் படுத்தியிருக்க முடியும் என்று
நீ ங் கள் நிரனக்கிறீர்கள் ?

3.

உங் கள் செயல் கள் தவைோகப் புரிந்துசகோள் ளப் பட்ட சூழ் நிரலயில்
நீ ங் கள் இருந்திருக்கிறீர்களோ? அப் கபோது உங் களுக்கு எப் படி இருந்தது?
நீ ங் கள் ஒரு விளக்கத்ரதக் சகோடுக்க முயை் சி செய் தீர்களோ அல் லது
மை் ைவர்களிடமிருந்து புரிதரலப் சபை முயை் சி செய் தீர்களோ?

உங் கள் செோல் வளத்ரதத் சதரிந்து சகோள் ளுங் கள்
(வதரயதறகள் ஆக்ஸ்யபார்டு (oxford) யமம் பட்ட கற் பவர் அகராதியில் இருந் து
எடுக்கப்பட்டன).

1.

சுட்சடரிக்கும் - மிகவும் சூடோன

2.

சவறித்தனமோக - விரரவோகவும் நிரைய நடவடிக்ரககளுடனும் ,
ஆனோல் , அவ் வளவு சிைப் போக ஏை் போடு செய் யப் படோத ஒரு முரையில்

3.

முகம் கறுத்துப் கபோனது - ஒரு மகிழ் ெசி
் யை் ை அல் லது ஏமோை் ைத்தின்
சவளிப் போடு
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எழுதுகவோம்
நீ ங் கள் கை் றுக்சகோண்ட பசாற் கதள அல் லது செோை் சைோடர்கரளப்
பயன்படுத்தி உங் கள் செோந்த வோக்கியத்ரத உருவோக்குங் கள் .
1. சுட்சடரிக்கும் :
2. சவறித்தனமோக:
3. முகம் கறுத்துப் கபோனது:
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வாசித்தல் , பயன் பபறுதல் , எழுதுதல் பதாகுப்பு
சா’யிடா புவாங் கின் ராஸி என் ற கததயிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது

பத்தி 3
பதாதலயபசி மணி ஒலித்தது. இதறவா, அது மியா அக்காவாக
இருக்கக்கூடாது. இருக்கயவ கூடாது…
“நானி, நான் யராஸ் அக்கா யபசுகியறன். எனக்கு ஒரு உதவி யவண்டும் .
நான் பசால் லப் யபாவததக் யகட்டு யகாபப் படாயத. இந்த வாரப்
பிறந்தநாள் ஒன்றுகூடதலப் பற் றி தான் யபசயவண்டும் .”
என் அண்தடவீட்டார்தான் அதழத்திருந்தார்.
“உங் களுக்கு என்ன யவண்டும் யராஸ் அக்கா? நீ ங் கள் பசான்னதுயபால
சயமாசா தயார் பசய் து விடுகியறன். நாதளக்குப் பபாரித்து எடுத்து
வருகியறன் .”
அவர் பமௌனமாக இருந்தார்.
“இப் படிச் பசால் வது எனக்யக சிரமமாக இருக்கிறது. உன் உணர்வுகதளக்
காயப் படுத்த நான் நிதனக்கவில் தல. ஆனால் , முடியுமானால் , இந்த வார
இறுதியில் ஒன்றுகூடலுக்கு வராமல் இருக்க முடியுமா? என் நண்பர்கள்
பிள் தளகதள அதழத்து வருவார்கள் . அவர்கதளப் பார்த்து ராஸி மிரண்டு
விடுவாயனா எனக் கவதலயாக இருக்கிறது. ராஸிதய சமாதானப் படுத்த
நீ அவன் பின்னால் ஓடுவததப் பார்க்கும் யபாது எனக்குக் கவதலயாக
இருக்கும் . முன் பு பசய் தததப் யபால, ராஸி மறுபடியும் கால் சட்தடதயக்
கழற் றி விட்டால் என்ன பசய் வது? உண்தமயியலயய, நான் உன்தன
வருத்தப் பட தவக்க விரும் பவில் தல. சத்தியமாகச் பசால் கியறன் . நீ
விருப் பப் பட்டால் , பலமாதன அதழத்து வா. ராஸி அப் பாவுடன் வீட்டில்
இருக்கட்டும் …”
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கலந்துதரயாடுயவாம்
1.

நீ ங் கள் நானியாக இருந்தால் உங் களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் ?

2.

நானியும் ராஸியும் பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்து பகாள் ளக்கூடாது
என் று யராஸ் அக்கா ககட்டுக்சகோண்டது சரி என் று நீ ங் கள்
நிதனக்கிறீர்களா?

3.

உங் களுதடய நண்பர் அவனது விருந்துக்கு உங் கதள
அதழத்துவிட்டு பின் னர் வரயவண்டாம் என் று கூறினால்
உங் களுக்கு எப்படி இருக்கும் ?

உங் கள் செோல் வளத்ரதத் சதரிந்து சகோள் ளுங் கள்
(வதரயதறகள் ஆக்ஸ்யபார்டு (oxford) யமம் பட்ட கற் பவர் அகராதியில் இருந் து
எடுக்கப்பட்டன).

1.

சயமாசா - ஒரு வதகயான சூடான, காரமான பதற் காசிய உணவு.
இந்த முக்யகாண வடிவ பமல் லிய யபஸ்ட்ரி (pastry) உணவினுள்
இதறச்சி அல் லது காய் கறிகள் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் . அது
கடினமாக உலரும் வதர வறுக்கப்படும் .

இதற் கு முன் னர் நீ ங் கள் சயமாசா சாப்பிட்டிருக்கிறீர்களா? நீ ங் கள்
இதற் கு முன் னால் சயமாசா சாப்பிட்டு இருந்தால் , அதன்
சுதவதய விவரிக்கவும் . சயமாசா யபான் ற அரமப்பும் வடிவமும்
பகாண்ட யவறு 3 உணவுகளின் பபயர்கதளக் குறிப்பிடவும் .
ெகமோெோ செய் யத் கதரவயோன பபாருட்கள் அல் லது அது எவ் வோறு
ெரமக்கப்படுகிைது யபான் றவற் தறயும் நீ ங் கள் கருத்தில்
பகாள் ளலாம் .
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