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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 

And I'm Tom. Hi everyone! 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਟੌਮ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱਲ ਦਿੱ ਸੋ। Do you like to press buttons? 

 

Tom 

Absolutely! I love to! Once, when I was about 12, I was standing next to the button which 

activates the fire alarm in my school. But I didn’t know it was the fire alarm. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Uh oh! ਇਦਾਂ ਕੀਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ! 
 

Tom 

I really wanted to know what it did. So I pressed it. 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਅਿੱਛਾ ਵ਼ਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 

Tom 

Well, it started the fire alarm, obviously! It was very naughty and I got into a lot of trouble! 

But I couldn't resist the temptation! 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੇ temptation ਲਾਲਚ ਤੋਂ resist ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸਦਾ ਵਵਰੋਧ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਿੱ ਜ ਆਪ੍ਾਂ Cambridge university ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨ ੰ  ਸੁਣਾਗੇ ਜੋ ਵਕ 
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ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨ ੰ  ਬਟਨ ਦਬਾਉਣੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਸੰਦ ਵਕਉਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲਾਲਚ ਬਾਰੇ ਵਜਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  
ਇਕੋ ਵਜਹਾ ਹੀ ਮਵਹਸ ਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

Professor  

We do love buttons, and I think the pleasure and the temptation of buttons… this 

temptation, and everyone feels it, which is why buttons have to be very convenient.  

Tom 

Well, that's a relief!  

ਰਾਜਵੀਰ 

ਤਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। He says, everyone feels temptation! 

Tom 

And that is why buttons need to be made convenient. 

ਰਾਜਵੀਰ 

Convenient ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ। When I need to get milk / bread / food very quickly, I go to the 

shop near my house. It's very convenient. 

 

Tom 

Very convenient. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਪ੍ਰ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾ਼ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਝੁ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਿੱ ਗੇ ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

Professor 

…this temptation, and everyone feels it, which is why buttons have to be very 

convenient. On the other hand, they have to be kept away from children, so they've 

got to be put high up on the wall, and buttons that really matter have to be made quite 

hard to push – like put behind glass or something. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਉਸਨੇ ਦੋ ਗਿੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਬਟਨ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਤੋਂ kept away ਰਿੱ ਖੋ ਮਤਲਬ ਦ ਰ ਰਿੱ ਖੋ। ਭਲਾ ਉਹ ਸਕ ਲ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ 
ਨ ੰ  ਸੁਣਦੇ ਹਨ? 

Tom 

No, they didn't! And he also said that buttons that really matter have to be hard to push. 

What kind of button really matters? 
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ਰਾਜਵੀਰ 

Matter ਮਤਲਬ ਵਜਸਦੀ ਕੋਈ ਅਵਹਮੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਬਟਨ ਵਜਸਦੀ ਕੋਈ ਅਵਹਮੀਅਤ ਹੋਵੇ?  ਼ਿਾਇਰ ਅਲਾਰਮ 
ਵਕਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Lives really matter. They really count and 

they are really significant. ਇਕੋ ਗਿੱਲ ਨ ੰ  ਕਵਹਣ ਦੇ ਵਤੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 
 

Tom 

Matter, count and be significant. Very nice! Next, how does the speaker introduce a 

new idea? Listen again after the word ‘convenient’. 

Professor 

…which is why buttons have to be very convenient. On the other hand, they have to be 

kept away from children… 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਉਸਨੇ ਵਕਹਾ, on the other hand – ਮਤਲਬ ਦ ਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਜਾਂ ਦ ਜਾ ਪ੍ਿੱ ਖ। We use this to introduce a 

contrasting argument.  
 

Tom 

But he still hasn't explained why we love buttons! 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਕਵਲਿੱ ਪ੍ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸਣੁਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਨ ੰ  ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਪ੍ਸੰਦ ਵਕਉਂ ਹ?ੈ 
Professor 

You know what I think? I think it's down to the fidgeting instinct of very digital or 

manual creatures. I think we want to fidget with things and adjust them. I guess it's the 

grooming instinct in apes. 

Tom 

So, we love buttons because we love to fidget and adjust things? 

ਰਾਜਵੀਰ  
ਹਾਂ ਸਾਨ ੰ  fidget ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਥ ਪੈ੍ਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਵਹਣਾ ਜਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਧਰ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ 

adjust ਯਾਨੀ ਚੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਰਿੱ ਖ ਦੇਣਾ।  

Tom 

And this is down to, which means ‘because of’, the grooming instincts passed on to us from 

our ancestors the apes. 
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ਰਾਜਵੀਰ 

Instinct ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੁਭਾਵਵਕ ਪ੍ਰਵਵਰਤੀ ਅਤੇ grooming ਇਹ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਾਲਣ ਪੋ੍ਸ਼ਣ ਵਕਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਇ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

Tom 

Ah, yes! He introduced it with a question. Here it is one more time! 

 

Professor 

You know what I think? I think it's … 

 

Tom 

That's one way to introduce an opinion! You can answer your own question! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

You know what I think? I think it's time to go. 

 

Tom 

And I think you're right! So we'll see you next time! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਵਜਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿੱ ਖੇ ਉਹ ਸਨ- resist, temptation, convenient, matter, count, 

significant, on the other hand, fidget, adjust, be down to and you know what I 

think? Thanks for joining us! Bye! 


