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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about being unwell? 
This is not a word-for-word transcript 
 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમારા બધાન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે 

શાન...હલે્લો શાન વેલકમ! 

Sian 

Hi, everybody! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, જો તમે બીમાર હોવ તો અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે જણાવશો? આજે અમે આ અંગ ેવાત કરીશ ાં. ચચાાને 
આગળ વધારીએ એ પહલેાાં તમે ત્રણ વ્યક્તતઓન ેસાાંભળો જે પોતાની તબબયત મવશે જણાવી રહ્ાાં છે.  
અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. સાાંભળો અને નક્કી કરો કે 
ત્રણેયમાાંથી કેટલા લોકોની તબબયત સારી છે. 
 

‘I've got a cold’. 

 

‘I have a sore throat and a cough’. 

 

‘I have a headache.’ 

 

પે્રઝન્ટર 
Ok, તો કોઈની પણ તબીયત સારી નથી. So, Sian, shall we look at the language and some 

vocabulary to talk about being ill? 

 

Sian  

Yes, the first person said 'I've got a cold'. So if you have an illness, you can say 'I've 

got' and then give the name of the illness. 
 

પે્રઝન્ટર 

Yes. તો cold એટલે શરદી. અને મમત્રો, અંગ્રેજી શબ્દ ‘a’ નો ઉપયોગ કરવાન ાં ભલૂતાાં નહીં. 
 

Sian   
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Yes although if you have 'the flu', we use 'the' not 'a'. So we say 'I've got a cold' but 

we say 'I've got the flu'. 

 

પે્રઝન્ટર 
That's right. Flu એટલે સળેખમ સાથેનો તાવ. Now shall we look at some of the 

symptoms of a cold or the flu? મમત્રો, symptoms ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં રોગન ાં લક્ષણ 
 

Sian  

Yes, so speaker two says 'I have a cough' – and a cough is this. Let's practise the 

pronunciation. 

 

‘a cough’ 

 

‘I have a cough’   

 

પે્રઝન્ટર 

તેમણે throat એટલે કે ગળામાાં પણ તકલીફ છે. પોતાન ાં ગળાં ખરાબ છે એ જણાવવા માટે ત્રણેય 
વ્યક્તતઓ ક્યા મવશેષણનો ઉપયોગ કરે છે? જાણવા માટે સાાંભળો.    
          

‘I have a sore throat’ 

 

Sian  

Yes, we use the adjective 'sore' when we feel pain. So you can have a sore arm or a 

sore leg for example. 

 

You can also use the verb 'hurt' – you can use 'hurt' with any body part where you 

feel pain. For example, my arm hurts, my head hurts, my legs hurt. 

 

પે્રઝન્ટર 

હા, તમે મવશેષણ ‘sore’ અથવા ક્રિયાપદ ‘hurt’ નો ઉપયોગ કરી શકો છો. ગ જરાતીમાાં sore નો અથા 
થાય છે ઘાવ અને hurt એટલે પીડા. જો શરીરનાાં કોઈ એક અંગના દ ુઃખાવા મવશે વાત કરવી હોય તો 
અંગ્રેજી શબ્દ hurt નો ઉપયોગ કરો. અને ત્રીજા વ્યક્તતનાાં દ ુઃખાવા મવશે વાત કરતી વખતે hurts નો 
ઉપયોગ કરો.  
The next person talked about a pain in his head.  Can you remember how he said 

this? ગ જરાતીમાાં head નો અથા થાય છે માથ ાં.  
 

‘I have a headache.’ 
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Sian 

So with some body parts we use 'ache' to say that you have a continuous pain. So 

you can say 'I have a' or 'I've got a' and then the body part and the word ache. Let's 

practise the pronunciation. Repeat after me: 

 

'ache' 

 

'I have a headache'. 

 

 

પે્રઝન્ટર 

Ok gre at. 'Ache’ એટલે દ ખવ ાં. બીજો અથા થાય છે વેદના. તમે ache નો ઉપયોગ શરીરનાાં મવમવધ 
અંગો જેમ કે 'head' એટલે માથ ાં, 'tooth' એટલે કે દાાંત, 'back' એટલે કે પીઠનો ભાગ અને 'ear' 
એટલે કે કાનનાાં દ ુઃખાવા મવશે જણાવવા માટે કરી શકો છો . 
 

Sian 

So, if you have a pain in your ear you can say ' I have an earache'. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, પોતાની બીમારી મવશે અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે જણાવવ ાં તે અંગ ેઆજે તમે જાણ્ ાં. હવે સમય થયો છે 
અભ્યાસ કરવાનો.  
 

તમે ડૉતટરને કઈ રીતે જણાવશો કે તમને પેટમાાં દ ુઃખે છે અને સાથે-સાથે કફ પણ છે? પોતાનો જવાબ 
શાનનાાં જવાબ સાથે સરખાવો. 
 

Sian  

I have a stomach ache and a cough. 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? હવે તમે પોતાના બૉસને કહો કે તમને ફલ  છે અને એટલા માટે આજે તમે 
કામ પ નહીં આવી નહીં શકો. પોતાનો જવાબ શાનનાાં જવાબ સાથે સરખાવો.  

Sian 

I've got the flu. 

 

પે્રઝન્ટર 

તમને હાથમાાં દ ુઃખાવો છે તો અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે કહશેો? તમે 'sore' અથવા 'hurt'નો ઉપયોગ કરી શકો 
છો. શાન તમને બ ેસાંભમવત જવાબ જણાવશે. 
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Sian  

I have a sore hand. 

 

My hand hurts.  

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same?  

 

Sian  

Well done! Hopefully you are all feeling well.  

 

પે્રઝન્ટર 

Get well soon if not! 

 

Sian  

Bye, everyone! 


