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ਰਾਜਵੀਰ 
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਵਵਿੱਚ 

ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

James 

And I’m James – welcome back! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਅਿੱਜ ਦੇ ਐਪ੍ੀਸਡੋ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਵਕਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਸਿੱ ਖਾਂਗੇ। So James, what makes time go very 

slowly for you?   
 

James 

Well, when I’m taking a very long bus journey, time goes by so slowly. How about you? 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ।  

James 

Yes! I’ve found that too – I wonder why certain activities make time move more slowly? 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਿੱ ਤਰਕਾਰ John McCarthy ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸਣੁਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਕ ਆਪ੍ਣੇ ਵਲਬਨਾਨ ਕੈਦ captivity ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਤਾਏ 

ਗਏ ਪੰ੍ਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ Claudia Hammond ਦਿੱ ਸਣਗੇ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਚੋਦ ੇਹਾਂ। 

Presenter 

John McCarthy was a British journalist taken hostage in Lebanon, in 1986. He was held for more 

than five years, five long years, which passed very slowly, yet, somehow, also flashed by.  

James 

How strange! The presenter said that John McCarthy’s five years in prison ‘flashed by’! If something 
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flashes by, it goes very quickly!  

 

ਰਾਜਵੀਰ 
Flash by ਮਤਲਬ ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਪ੍ਲ-ਝਿੱਟ ਵਵਿੱਚ ਗੁਜਰ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਾ। Five years in prison 

is a very long time,  so it’s surprising that it flashed by!  

James 

Let’s listen to that sentence again. How does the presenter say ‘was’? 

Presenter 

John McCarthy was a British journalist taken hostage in Lebanon, in 1986. He was held for more 

than five years. 

James 

The speaker said ‘was’ a weak form of ‘was’. He said, ‘was held’ – Repeat after me. 

 

was 
 

was held 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
Let’s continue to listen. ਉਸਨੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਰੇ ਵਕਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਵਸਆ? 

John McCarthy 

I was in solitary confinement underground for 2 or 3 months, so no daylight. Suddenly, one would 

wake up one day and think, another month gone, just like *click* that.  

ਰਾਜਵੀਰ 
 What does he mean? ‘Just like *click* that'? 

James 

When something happens like *click* that, it happens very quickly or immediately. 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵਕ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਵਗਆ ਤਾਂ ਚੁਿੱ ਟਕੀ ਬਜਾਕ ੇ‘click’ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। What verb does he use to say time moves slowly? 

John McCarthy 

It was extremely dull, and most of the time there was nothing going on, as indeed, often when one’s 

bored, time does seem to drag.  
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James 

He said ‘time seems to drag’ – we can use the verb ‘drag’ when saying that time moves very 

slowly. 

ਰਾਜਵੀਰ 
Time drags ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਦਾ ਵਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ। ਖੈ਼ ਰ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਣੁਨ ਵਾਵਲਆ ਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸ ੋਅਿੱ ਗੇ 
ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ੍ਾਂ ਲੇਖਕ Claudia Hammond ਨ ੰ  ਸਣੁਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਵਕਉਂ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 
ਪ੍ਲਾਂ ਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਤਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।  

Claudia Hammond 

We judge how much time has passed by how many new memories we can make within a certain 

time period. The more memories we’ve made that are new, the longer we assume that time was.  

ਰਾਜਵੀਰ 
ਅਸੀਂ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਵਕਵਰਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ 'pass' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
James 

Oh! I understand now! Our perception of time depends on how many new experiences we have! I 

wonder if there’s a way to slow time down? 

ਰਾਜਵੀਰ 
Slow time down ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ ਰਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨਾ। Good question James 

– I wonder if there is a way to slow time down so we can make the most of the day, ਮਤਲਬ 

ਵਦਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਅਿੱ ਗੇ ਸਣੁਦ ੇਹਾਂ।  

Claudia Hammond 

One way of making time seem as if it was slow down for you is to fill your time with lots of new 

activities and to not keep doing the same things again. Now the some things you have to keep doing 

again and again like going to work, but any time you do get a choice, if you can spend your weekend 

filling it with loads of new different activities, it will go fast at the time because you’re having fun.  

ਰਾਜਵੀਰ 
To fill your time ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। 
James 

Well, there you have it! If you want to make the most of your weekends, you have to try lots of 

new things!  
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ਰਾਜਵੀਰ 
I’ll do that James! ਚਲੋ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਇਥ ੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸਿੱ ਖਣ ਲਈ 
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। Bye!  

 

 

 


