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ਰਾਜਵੀਰ  
ਹੈਲੋ, English Expressions ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਵਿਹਾ ਸ਼ੋ ਵਿਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ 
ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਿੱ ਖਣ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।     
ਮੈਂ ਰਾਿਵੀਰ ਤੇ ਅਿੱ ਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ‘mind-blowing’, ‘ਵਦਮਾਗ਼ ਉੱਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ’, ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ 
ਕਰਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਵਬਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਿੇ ਕੁਝ ਪਿੱ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ, 
ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ । 
ਫੇਫੇ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਸੁਣੋ ਉਹ ਹੈਰੀ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀ 
ਲਿੱ ਗਦਾ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਵਕਹੜੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।   

 

Harry 

And the expression we are going to look at in this programme is 'mind-blowing', or, 'to 

blow your mind'. 

 

Feifei 

To blow your mind! We'll look at what it means and when you can use it. So anyway, Harry, 

I've heard you really like travelling. 

 

Harry 

Me? Yeah, I love travelling, to be free. Yeah, I've travelled.  

Feifei 

Where have you been? 

Harry 

All over: Europe, South East Asia, North Africa, Central America. 

Feifei 

So, which was the best trip? 
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Harry 

Hard to say, they were all great in their own way, but I think my trip to Cambodia really 

stands out. 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਕੀ ਹੈਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਘੁੰ ਵਮਆ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਘੁੰ ਵਮਆ 
ਹੈ ਪਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕਉਂ ਖਾਸ ਹੈ? 
 
Feifei 

Why's that? 

Harry 

Well, it's got scenery, beaches, nice food and all that stuff, but the temples at Angkor Wat – 

well, they just blew my mind. 

Feifei 

They blew your mind?!  

Harry 

Yeah, it's an amazing place. It's got incredible statues, roads, waterways all abandoned in the 

forest. Truly mind-blowing. 

Feifei 

But what does it mean – mind blowing; it blew your mind? 

Harry 

Oh right. Well, when something is so incredible, so surprising that we stop and wonder 

about how amazing it is, we can say it's mind-blowing, or that it blew our minds, as though 

our brains have broken down because they are so overwhelmed. 

Feifei 

I see. So what else can be mind-blowing? 

Harry 

Anything amazing: a painting, a film, a story. 

Feifei 

And what about nature – the ocean, the planets, the insect world? 

Harry 
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Yes, the unexplored ocean depths, the size of the other planets, the huge number and 

variety of insects - those things are all totally mind-blowing if you stop and think about them. 

 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਤਾਂ ਹੈਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦਾ ਐਗਂਕੋਰ ਵਾਟ ਮੰਵਦਰ ‘mind-blowing’ ਸੀ- ਉਸਨੇ ਹੈਰੀ ਦਾ ਵਦਮਾਗ 
ਘੁੰ ਮਾ ਵਦਿੱ ਤਾ।ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ‘Mind’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਦਮਾਗ ਿਾਂ ਮਨ ਅਤੇ ‘blow’ ਉੱਡਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ 
ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਹਣਾ ਹੋਵੇ ਵਕ ਿੋ ਅਸੀਂ ਦੇਵਖਆ ਉਹ ਮਨ ਨ ੰ  ਚਵਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਾਂ ਹੈਰਾਨੀਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਚੰਵਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਵਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਿਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਦਮਾਗ ਘੁੰ ਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਸੀਂ ਇਸਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਜ਼ਹਾਵਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ‘mind-blowing’ ਹੈ। ਇਸਨ ੰ  ਕਈ 
ਵਾਰ ਵਕਵਰਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੋਂ ਵੀ ਵਰਵਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਵੇਂ ਵਕਹਾ ਿਾਵੇ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਦਮਾਗ blow 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ।  
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੁਣੋ। 
 

Examples 

The latest tablet computer has an incredible camera and loads of other mind-blowing features. 

The battle scenes in the new film were amazing. I couldn’t believe the realistic graphics. They just 

blew my mind.  

 

One of the most mind-blowing things about the universe is the distance between the planets in our 

solar system. 

Harry 

So, to finish off, I thought I'd give you a mind-blowing fact about space and the universe - 

Something that will really blow your mind. 

Feifei 

OK, let's hear it. 

Harry 

Did you know that every hour, the universe expands by a billion miles in all directions? 

Feifei 

It gets bigger by one billion miles in all directions?! That is mind-blowing. 

Harry 

I know - just mind-blowing. 
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Feifei 

I've got a very different one for you about insects – cockroaches. 

Harry 

Cockroaches? Yuck! What is it? 

Feifei 

Well, cockroaches can live for several weeks without their heads. 

Harry 

They can live without their heads?! Well, that's just blown my mind.  

ਰਾਜਵੀਰ  
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਫੇਫੇ ਦੇ ‘mind-blowing’ ਨੁਕਵਤਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ  ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ‘mind-blowing’ ਹਨ ਵੀ! 
ਤੁਸੀਂ ਵਪਛਲੀ ਵਾਰ ਅਵਿਹਾ ਕੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਸੀ that ‘blow your mind’? ਕੀ ਸੀ ਇਹ?  ਚਲੋ ਅਿੱ ਿ ਦੀ ਗਿੱ ਲਬਾਤ 
ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ‘English Expressions’ ਵਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਿੁੜੋ। ਬਾਏ। 


