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సౌమ్య
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. ప్రస్ు తతం చర్చలోో ఉన్ా ఏదైన్న ఒక్
అంశం గురంచి

మీర్ూ

మాట్ాోడనలన్తక్ ంట్ున్నారా? దననికి ఉప్యోగప్డే

భాషన్త

మీరక్కడ

న్ేర్చచకోవచతచ. న్ేన్త స్ౌమయ. ఇదిగో న్నతో పాట్ూ…
Tom
Hello everyone! I’m Tom, thanks for joining us again and I’ m with…
Sian
Hi everyone. Yeah. I’m Sian.
సౌమ్య
What’s wrong, Sian?
Sian
I’ve had a terrible day!
Tom
Why don’t you tell us about it? What happened?
Sian
My train was late! That made me late for my meeting with the boss! It disrupted
everything!
సౌమ్య
That’s annoying! Disrupted is a form of disrupt అంట్ే అంతరాయం క్లగడం. We too have this
problem in India. Often local Trains and buses get delayed and sometimes our meetings or
interviews get disrupted. మన్కేదైన్న ముఖ్యమైన్ మీట్ంగ్ లేదన ఇంట్ర్ూయ ఉందంట్ే, ముందతగాన్ే
ట్ైమ్ చేతిలో ఉంచతక్ ని బయల దేర్తనం క్దన. దీనికి స్ం బంధించిన్ ఒక్ ప్రశా చూదనదం. Consumer
group Which? ప్రకార్ం 2016-17లో రైళ్ో రాక్పో క్లోో అంతరాయం వలన్ ప్రజలక్ ఎనిా గంట్ల
స్మయం వృధన అయ్యంది?
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a) 1.6 million
b) 3.6 million
c) 5.6 million
Tom
Hmm… good question! But, is it fair to describe these hours as ‘lost’ hours?
Sian
Well, I can’t ‘find’ my missing work from this morning, can I?!
సౌమ్య
I agree. స్రే, BBC Radio 4 లో వచేచ The Human Zoo కార్యక్రమంలోని ఒక్ భాగం వందనం. ఇక్కడ ఒక్
సైకాలజిస్ట్ disruption n ఒకోకస్ార మంచే చేస్ు తంది అంట్ున్నార్చ. అదలాగో ఏమిట్ో వందనం.
Guest
Well, of course if you’re a passenger on railways then you think disruption is a bad thing. But,
in a more general context, disruption may actually be, sometimes be helpful and may
actually help us think about things in new exciting ways and it’s interesting that we don’t
feel that. We don’t feel the opportunity as much as we feel the danger.
If we don’t allow disruptive change we can’t find new, really interesting ways of doing things.
So though we have a bias against disruption, that bias may not necessarily be a good thing.
Tom
Interesting!
Sian
What did he mean “we have a bias against disruption”?
సౌమ్య
A bias against అంట్ే వయతిరేక్ంగా ప్క్షపాతం వహంచడం. Well, if we are biased against disruption
it means we always see disruption negatively and we can’t see the opportunities it
provides!
Sian
Hang on, what opportunities did me being late provide?!
Tom
Well, for one, we have a topic for today’s programme! That’s an upside, surely?
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సౌమ్య
Right! Being late for your meeting was definitely a downside, though! An upside అంట్ే
స్ాన్తక్ూలమైన్ వషయం.
Tom
How was your meeting with the boss, anyway?
Sian
Well, it was good, actually! I didn’t have time to prepare so I just spoke to the boss naturally.
Tom
There you go! That’s an example of positive disruption! Sometimes it’s good to shake things
up a bit.
సౌమ్య
Ha ha, yes! To shake things up a bit అంట్ే క ంచం క్ దతప్ు తీస్తక్ రావడం అంట్ే ఇప్పట్వర్క్ూ
జర్చగుతున్ాదననికి భిన్ాంగా జర్గడం. So was your last-minute meeting stressful, Sian?
Sian
Hmm… I was quite shaken up at the end!
సౌమ్య
ఇక్కడ ‘shaken up’ అంట్ే బెదిరపో వడం, భయప్డడం లేదన ఉలికికప్డడం.
Tom
So… you haven’t told us what actually happened in the meeting.
Sian
Well, actually, they liked my new idea – and we’re going to make the new programme!
సౌమ్య
That's fantastic, congratulations!
Tom
You see, Sian? Every cloud has a silver lining!

English Together

bbclearningenglish.com

© British Broadcasting Corporation 2018
Page 3 of 4

సౌమ్య
That’s right! Every cloud has a silver lining అంట్ే ప్రతీ మేఘానికి చివర్ా వండి అంచత ఉంట్ుంది
అని. అంట్ే ఎనిా స్మస్యల న్నా చివరక చేచస్రకి మంచే జర్చగుతుంది అని అర్థం.
Sian
Well, I suppose even missing your train can have its upsides!
సౌమ్య
Yes. ట్న్స
ై ్ మిస్ట అవాడం గురంచి మాట్ాోడుక్ ంట్ున్నాం క్దన...ఇవాలి్ ప్రశాక్ జవాబు చూదనదం. రైళ్ో
రాక్పో క్లోో ఆలస్యం వలన్ 2016-17 స్ంవత్రానికిగాన్ూ మొతు ంగా 3.6 మిలియన్స గంట్ల స్మయం
వృధన అయ్యందట్.
Tom
It does make you wonder, though, doesn’t it? How many positive things could have come
from those disruptions? People could have fallen in love at the train station whilst they were
waiting for their train!
Sian
Now you’re being overly idealistic, Tom.
సౌమ్య
Idealistic అంట్ే ఆదర్శవాదిగా లేదన ఆదర్శపారయంగా అని అర్థం. Idealism అంట్ే ఆదర్శవాదం. Yes,
Tom – it’s hard to be idealistic when your train’s late!
Sian
Every cloud may have a silver lining, but it’s still not nice waiting for a train!
సౌమ్య
I think most people agree on that! మీ స్ంగతేంట్? అంతరాయం క్లిగతే మీక్ వస్తగు వస్తుందన
రాదన? ఇవాళ్ న్ేర్చచక్ న్ా ప్దనలన్త మరోస్ార ప్రశీలిదనదం: a bias against disruption అంతరాయానికి వయతిరేక్ంగా ప్క్షపాతం వహంచడం, upsides - స్ాన్తక్ూల ప్రభావాల , downsides ప్రతీక్ూల ప్రభావాల లేదన దతష్రభావాల , To shake things up - క్ దప్డం, to be shaken up బెదిరపో వడం, idealistic - ఆదర్శవాదిగా ఉండడం.
Thanks for joining us! See you next week for more English Together! Bye!
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