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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.   
 
Sam 
Hi, I'm Sam!  
 

సౌమ్య 
Sam! Stop eating that! It's too early for cake!  
 
Sam 
Don't worry! I won't get fat. I have a high metabolism. 
 

సౌమ్య 
ఇవాళ మనం లావవాడం లేదన శరీర్ంలో కొవుా పెర్చగుదల మన ఆరోగయం పెై ఎలాంటి పభాావానిా 
చ్ూపిసుత ంద ి అన్ే అంశం గురలంచి చ్రలుంచ్బో తున్నాం. Metabolism - జీవకిరయ అంట ే శరీర్ంలో 
జీవక్ణనలోి  జరలగ్ ేర్స్ాయన పకాిరయ - మన శరీర్ం ఎంత శకితని ఉతపత్తత  చేసుత ంది, అందులో ఎంత శకితని 
వినియోగ్లంచ్గలుగుతుంది అన్ే వాటి గురలంచి చెపపప సూచిక్.  
 
Sam  
And food is the thing we metabolise to gain this energy! Just like my cake. 
 

సౌమ్య 
BBC 5 Live లో వచేు Afternoon Edition ప్ర ా గ్రా ంలోని ఒక్ భాగ్ానిా విందనం. ఒక్ geneticist  - 

జనుయశాసత ర నిపుణుడు ఈ metabolism గురలంచి మాటాి డుతున్నార్చ. విందనం. మన శరీర్పు 
metabolism ను నిర్ణయించే అంశాలేంటి?  
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Geneticist   
Ooh! OK, so, I think undoubtedly there are genetic influences on your metabolism. So, 
between two different people, you know, my metabolism might be very different from your 
metabolism. But, the biggest thing that actually in a human being, the biggest thing that 
actually controls your metabolism is actually your body size. And the bigger your body size, 
the higher your metabolism.  The smaller you are, the slower your metabolism. 
 
Sam 
So, he says your body size determines how high your metabolism is. 
 

సౌమ్య 
శరీర్ం పరలమాణననికి, metabolism కి సంబంధం ఉందంటున్నార్చ. ఈ విషయానిా ఎలా చెప్ాపరో 
మరోస్ారల విందనమా! 
 
Geneticist   
And the bigger your body size, the higher your metabolism. The smaller you are, the slower 
your metabolism. 
 

సౌమ్య 
ఇక్కడ ర ండు ఉపవాకాయలను క్లిపి చెప్ాపర్చ. ర ండూ క్ూడన ‘the’ తో మొదలయాయయి. ఇలా చెపపడం 
దనారా ఆ ర ండిటికీ ఉనా అనుప్ాతం గురలంచి చెప్ప పచ్ుు. పరలమాణం ఎంత ఎక్ుకవ ైతే అంత ఎక్ుకవ 

metabolism ఉంటుంది. పరలమాణం ఎంత తక్ుకవ ైతే అంత తక్ుకవ metabolism ఉంటుంది అన్నార్చ.  
 
Sam   
Right, he said 'the bigger you are, the higher your metabolism'. We can also use 'more', with 
a verb phrase. For example, 'the more you study, the more you learn!'  
 
సౌమ్య 
Or, the more cake you eat, the fatter you get! 
 
Sam 
Hey! 
 
Sam 
Sentences like this have an interesting rhythm. Practice saying it with me. 
 
‘The more you study..’ 
‘The more you learn’ 
‘The more you study, the more you learn’.  
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సౌమ్య 
Thank you, Sam! స్పపక్ర్ genetic influences గురలంచి మాటాి డనర్చ. Genetic influences అంట ేజనుయ 
పభాావాలు. ఈ జనుయ పభాావాలు metabolism ను ఎలా పభాావితం చేస్ాత యి అన్ేదనని గురలంచి క్ూడన 
చెప్ాపర్చ.   
 
Geneticist   
I think Chinese people, which I am, tend to be, smaller, and tend to not be able to carry as 
much fat before they become ill. All of us have a safe fat-carrying capacity, OK, and it's 
when we carry too much fat that we become ill. But all of us have different fat-carrying 
capacities. So Chinese people can't really get all that large before they get ill. I'm 
generalising, obviously, for an ethnicity. But take some people like the Polynesians, for 
example, they can get huge! They can get enormous before they actually go into disease. 
 
Sam 
He says different ethnicities have different fat-carrying capacities. 
  

సౌమ్య 
An ethnicity అంట ేసాజాతీయత. శరీర్ంలో కొవుా భార్ం వహ ంచే స్ామరాథ ాలు వేర్చ వేర్చ జాతులక్ు 
వేర్చ వేర్చగ్ా ఉంటాయంటున్నార్చ. A capacity అంట ేస్ామర్థాం. దీనిా ఎపుపడూ ‘have’ అన్ే కిరయతో 
క్లిపి వాడనలి. 

Sam 
So, our fat-carrying capacity describes our ability to carry fat! Some people have the 
capacity to carry more fat than others! 
 

సౌమ్య 
Right! చెైన్నవాళిక్ు ఉనా కొవుా భార్ం వహ ంచే స్ామరాథ ాల గురలంచి ఆయన్ేమన్నార్చ? 

 
Geneticist   
Chinese people can't really get all that large before they get ill. I'm generalising, obviously, 
for an ethnicity. But take some people like the Polynesians, for example, they can get huge! 
They can get enormous before they actually go into disease. 
 
Sam 
He said that Chinese people, who are smaller, can't carry much fat before they fall ill.   
 

సౌమ్య 
To fall ill అంట ేఅన్నరోగయం ప్ాలవడం. Get sick అన్నా అదే అర్థం.  
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Sam 
And he said that Polynesians can get enormous before they fall ill! 
 

సౌమ్య 
So మనం ఎంత లావు అవవాచ్ుు...అన్నరోగయం ప్ాలవాక్ుండన ఎంత ఎక్ుకవ బర్చవు పెర్గ్ొచ్ుు అన్ేది 
మన metabolism పెై ఆధనర్పడి ఉంటుందనామాట! metabolism ఎక్ుకవ ఉనా వాళలి  బర్చవు 
పెరలగ్లన్న ఆరోగయం ప్ాడవాక్ప్ర వచ్ుు. తక్ుకవ metabolism ఉనావాళలి  కొంచ్ం లావ ైన్న సరే అన్నరోగయం 
ప్ాలు కావవచ్ుు. అయితే metabolism, శరీర్ బర్చవు, పరలమాణం లాంటివి మనం పుటిిన జాత్త మీద 
ఆధనర్పడ ిఉంటాయి.  
 
Sam 
Correct! And, like Polynesians, I have the capacity to carry a lot of fat before I fall ill. So, I am 
going to eat the rest of this cake!  
 

సౌమ్య 
Ha ha enjoy Sam! సర,ే ఇవాళ మనం న్ేర్చుక్ునా కొతత  పదనలు: metabolism - జీవకిరయ, genetic - 

జనుయపర్మ ైనవి, capacity - స్ామర్థాం, fall ill - అన్నరోగయం ప్ాలవడం. Thanks for listening and see 

you next time! Bye! 
  


