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సౌమ్య  
హాయ్! బావున్నారా? Listen Here కార్యక్రమానికి స్ాాగతం! ప్ాామాణిక్మ ైన ఇంగ్లిష్ వార్తల క్థన్నల 
గురలంచి తెలుసుకోవాలనుక్ుంటున్నారా? అయితే ఈ కార్యక్రమం మీకోసమే! ఈ క్థన్నలను అర్థం 
చేసుకోవడననికి ఉపయోగపడే భాషను మీరలక్కడ న్ేర్చుకోవచ్ుు. న్ేను స్ౌమయ.  

 
Tom 
And I'm Tom. Hi everyone! 
 

సౌమ్య 
Tom, let me ask you a question. 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. 
 

సౌమ్య 
what?! You didn't!   
 
Tom 
I really wanted to know what it did. So I pressed it. 
 

సౌమ్య 
And… what happened? 
 
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! 
 

సౌమ్య 
హహ బావుంది! మనలో క్ూడన చనలా మందికి ఇలాంటి temptation – ఆక్ర్షణ నిజానికి ఇది దురాక్ర్షణ 
ఉంటుంది క్దన! ఏదెైన్న బటన్ క్నిపిస్తత  చనలు న్ొకాకలనిపిసుత ంది. న్ొకికతే ఏమవుత ందో  అని 
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క్ుతూహులం! క ంతమందెైతే దననిా resist – అడడు కోవడం లేదన ఆపుకోవడం చెయ్యలేర్చ. ఇదిగ్ో Tom 

లాగ! ఇవాళ ఈ విషయ్ం గురలంచి ఒక్ Cambridge university అధ్నయపక్ులు ఏం చెపుత న్నారో విందనం. 
Buttons and temptation గురలంచి మాటాి డడత న్నార్చ. ఇది అందరలకీ కామంగ్ా ఉండేదేన్న? చ్ూదనద ం.   
 
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!  
 

సౌమ్య 
True! You're not alone. He says, everyone feels temptation! 
 
Tom 
And that is why buttons need to be made convenient. 
 

సౌమ్య 
Convenient – అనుక్ూలమ ైంది లేదన అనువ ైంది. Like my local shops. When I need to get milk or 

eggs very quickly, I go to the shop near my house. It's very convenient. 
 
Tom 
Very convenient 
   

సౌమ్య  
అయితే బటన్్ convenient గ్ా ఉంటే సరలప్ో త ందన?  

 
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. 
 

సౌమ్య    
మ్మ్ ఆయ్న ముఖ్యంగ్ా ర ండడ విషయ్ాలు చెపుత న్నార్చ. మొదటిది బటన్్ ను చినాపిలిలక్ు దూర్ంగ్ా 
ఉంచనలి. Keep away అంటే దూర్ంగ్ా ఉంచ్డం. Tom, they didn't listen to this rule in your school, 

did they? 
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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? 
 

సౌమ్య 
ఇక్కడ Matter అంటే చనలా ముఖ్యమ ైనవి, ఆవశ్యక్మ ైనవి అని అర్థం. ముఖ్యమ ైన బటన్ అంటే? ఫ ైర్ 
అలార్్ చనలా ముఖ్యమ ైనదే క్దన. It can save lives. Lives really matter. They really count and 

they are really significant. గమనించనరా? ఇపుుడడ న్ేను ఒకే మాటను మూడడ విధ్నలుగ్ా చెప్ాును.  

 
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…  
 

సౌమ్య 
On the other hand అంటే మరో వ ైపు లేదన ఇంకో వ ైపు అని అర్థం. ర ండడ విభినామ ైన విషయ్ాలను 
చెపుత నాపుుడడ ఒక్ వ ైపు, మరో వ ైపు అని వాడడత ంటాం క్దన, అలాగనామాట. ఒక్వ ైపత బటన్్ 
అనువుగ్ా ఉండనలి అంటున్నార్చ. మరోవ ైపు అవి పిలిలు అందక్ుండన దూర్ంగ్ా ఉండనలి అంటున్నార్చ.  

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

సౌమ్య 
చివరల భాగం విందనం. అందులో ఏమ ైన్న చెప్ాత రేమో చ్ూదనద ం.  

 
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? 
 

సౌమ్య 
Fidget అంటే అటూ ఇటూ క్దుపుతూ ఉండడం. Adjust అంటే సర్చద బాటు చెయ్యడం. అవును. మనకి 
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స్ిథ ర్ంగ్ా ఉండడం క్న్నా అటూ ఇటూ క్దుపుతూ, సర్చద బాటుి  చేసూత  ఉండడం ఇషటం, సర్దన! క్దన! అయితే 
మానవజాతికి ఇదేం ఇపుుడడ క తత గ్ా వచిునది కాక్పో్ వచ్ుు, apes నుంచి ఇది ఒక్ సహజ సాభావంగ్ా 
వసూత  ఉండవచ్ుు అని ఆయ్న అంటున్నార్చ.   
 
Tom 
And this is down to, which means ‘because of’, the grooming instincts passed on to us from 
our ancestors the apes. 
 

సౌమ్య 
Instinct –  సహజగుణం, సాభావం. Grooming   – పో్ షణ చెయ్యడం. అది ఆ ప్ర ా ఫ సర్ అభిప్ాాయ్మే 
కావొచ్ుు కానీ నిజమన్ే అనిపిసో్త ంది క్దూ! ఆయ్న మొదలెటట డమే ‘you know what I think?’ 

అన్నార్చ. గుర్చత ందన? ఇలా మొదలుప టిట  మన అభిప్ాాయ్ం చెప్ర ుచ్ుు.  
 
You know what I think? I think it's time to go. 
 
Tom 
And I think you're right!  
 

సౌమ్య 
Today’s words were; 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! 


