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Why is the smell of coffee better than 
the taste? 
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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। 

Tom 

I'm Tom. Hi, everyone! 

ਰਾਜਵੀਰ 

Are you tired Tom? Would you like some of my coffee? 

 

Tom 

It smells amazing! What a great odour. I hope it tastes as good as it smells! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Odour ਮਤਲਬ ਸੁਗੰਧ। ਅਿੱ ਜ ਅਸੀਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਖੁ਼ਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੱਜ ਦਾ ਕਵਲਿੱ ਪ੍ BBC Radio 4 

ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ The Kitchen Cabinet ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। Centre for the Study of Senses ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 
Barry Smith ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਸੁਗੰਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਲਿੱ ਪ੍ ਨੰੂ ਸਣੁੋ ਤ ੇਪ੍ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕੰਨੇ 
ਤਰੀਵਕਆ ਂਨਾਲ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸੁੰ ਘਦ ੇਹਾਂ।  
Barry Smith 

So, you've got two ways in which you smell, or two routes by which you smell. You take odours from 

the outside and you sniff and you bring them in to the receptors at the top of the nose. But you've 

also got odours that go in the opposite direction…  

 

Tom 

So, there are two ways to smell.  

 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ sniff ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁੰ ਘਦ ੇਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਗੰਧ ਨੰੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱ ਕ ਵਵਿੱ ਚ receptors ਨੰੂ 
ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਗੰਧ ਨੰੂ ਸਾਡ ੇਵਦਮਾਗ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰੁਚਾਉਂਦ ੇਹਨ। 
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Tom 

But he also said odours go in the opposite direction. What does that mean? 

ਰਾਜਵੀਰ 
The opposite direction, ਮਤਲਬ ਉੱਲਟ ਵਦਸ਼ਾ। ਇਿੱਕ ਵਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਿੱ ਕ ਤੋਂ ਮੂੰ ਹ ਤਿੱ ਕ। ਕਵਲਿੱ ਪ੍ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸਣੁੋ 
ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁੰ ਵਘਆ ਵਕਸੇ ਉਲਿੱ ਟ ਵਦਸ਼ਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Barry Smith 

But you've also got odours that go in the opposite direction, from the mouth up to the nose and out. 

And when you swallow, you pulse odours up to the nose. 

Tom 

He said “from the mouth up to the nose”.     

ਰਾਜਵੀਰ 
ਸਹੀ, ਪ੍ਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਚੀਜ ਸੁਗੰਧ ਨੰੂ ਇਸ ਵਦਸ਼ਾ ਵਵਿੱ ਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ‘nose and out’ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਸਣੁਦ ੇਹਾਂ। 
 
Barry Smith 
But you've also got odours that go in the opposite direction, from the mouth up to the nose and 
out. Now, when you swallow, you pulse odours up to the nose. 
 
Tom 
He said “when you swallow, you pulse odours up to the nose”. 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

Swallow ਮਤਲਬ ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਨੰੂ ਵਨਗਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡ ੇਨਿੱ ਕ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਖੁਸ਼ਬ ੂਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ 
‘pulse’ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾਂ ‘push’ ਅਤੇ ‘pulse’ ਵਵਿੱ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? 

 
Tom 
Good question. ‘Pulse’ is a verb which describes the movement of the heart. If we say ‘the odours 
pulse up the nose’, it suggests something happens very naturally. 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

That’s right! ਦੁਬਾਰਾ ਸਣੁੋ ਵਕਤਾ ਨੇ ‘the’ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਵਕਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਚਾਰਣ ਦੀ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ? 

Barry Smith 

But you've also got odours that go in the opposite direction, from the mouth up to the nose and out. 

Tom 
When 'the' is followed by a vowel sound, we say 'the' and add a 'y' sound.  
For example: 
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opposite 
the opposite 
 
We don't do this for a consonant sound.  
For example:  
mouth 
the mouth. 
 
Repeat after me. 
opposite, the opposite  
apple, the apple 
earliest, the earliest 
 

ਰਾਜਵੀਰ  

Thanks, Tom. ਹੁਣ ਸਾਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਸੁਗੰਧ ਦੋ ਵਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ 
ਫਰਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਲਿੱ ਪ੍ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਸਣੁਦ ੇਹਾਂ।  

Barry Smith 

So it turns out that the brain treats those two different presentations of the same molecules coming 

from different directions differently. 

Tom 

Interesting. The brain treats the same coffee molecules differently based on which direction they 

come from. 

  
ਰਾਜਵੀਰ 
That’s right! ਭਾਵੇਂ ਵਕ ਅਣ ੂਵੀ ਇਸੇ ਸੁਗੰਧ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਸੁਗੰਧ ਵਕਸ ਵਦਸ਼ਾ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਕ 
ਵਕ ਵਦਮਾਗ ਨੇ ਇਸਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ treat ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਵਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। 

Tom 

I understand. I also heard him say 'it turns out'.    

ਰਾਜਵੀਰ 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ  ‘ਕੁਝ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ turn out ਹੋਇਆ’ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਵਾਪ੍ਵਰਆ। ਇਹ 

ਅਕਸਰ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਫਰ ਵਜਸ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

Tom 

Well, I’m happy that we know more about coffee now. It turns out that we’re a great team! 
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ਰਾਜਵੀਰ 

It also turns out that we're out of time. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।  

Tom 
Can't we stay a little bit longer? 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

Tom, wake up and smell the coffee. – ਥੋੜਹਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਵੋ। 
 

Tom 

Bye everyone!  

ਰਾਜਵੀਰ 

Thanks for joining us. Bye! 


