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પ્રઝેન્ટર 

હેલ્લો એન્ડ વલેકમ, English Expressions મ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રરષી....અન ેઆજે આપણ ેવ ત 
કરીશ ાં ‘to brush over’ એટલ ેકે કોઈ વસ્ત   ઉપર બ્રશ/સ ફસફૂી કરવ  વવશ.ે 
વમત્રો, અંગ્રેજીમ ાં એક્સપ્રશેન એટલ ેકે અભિવ્યરકતન  િ ગરૂપ ેબોલવ મ ાં આવત  ‘to brush over’ એટલ ે
કે કોઈ વસ્ત   ઉપર બ્રશ કરવ  વવશ ેતમ ેકેટલ ાં જાણો છો? અઘર ાં લ ગત ાં હોય તો ભ િંત  ન કરો... હ ાં તમન ે
સમજાવ ાં. 
રોબ સ્ટરૂડયોન ેપઇેન્ટ કરી રહ્યો છે અન ેલી પ સ ેથોડી મદદ મ ાંગી રહ્યો છે. પણ રોબન ેક મ કરતો 
જોઈ લીન ેલ ગે છે એન ેપઇેન્ટ કરવ ન ાં બાંધ કરી દેવ ાં જોઈએ. વમત્રો, શ  મ ટે લી આવ ાં વવ  રી રહી છે? 

અન ેલીન  વવ  રો જાણીન ેરોબ કેવી પ્રવતરિય  આપ ેછે?   લો જાણીએ. 

Rob 

Now, Li, would you just mind holding that ladder still please. 

  

Li 

I'm trying… but Rob, what are you doing up a ladder anyway? 

 

Rob 

I'm decorating! 

 

Li 

Why? 

 

Rob 

Well this studio is really scruffy – you know, not that smart – so I thought I'd tidy it up and 

paint it, too. 

 

Li 

Hmmm. I don't think it's a good idea. 
 



પ્રઝેન્ટર 

રોબન ેલ ગે છે સ્ટૂરડયો, ‘scruffy’ એટલે કે ગાંદ  છે અન ેએ એન ે ોખ્ ાં- ણ ક બન વવ  મ ાંગે છે. મ ટે 
એ સ્ટયરૂડઓન ાં રાંગક મ કરી રહ્યો છે. પણ લી રોબન  ક મથી સ ાંત  ષ્ટ નથી. વમત્રો, any guess કે લીન ેકેમ 

આવ ાં લ ગી રહ્ ાં છે? જાણવ  સ ાંિળો બન્નને.ે.. 

Li 

For a start, you haven't put any sheets down to stop the paint splashing on the carpet, … 

and you need to move the chairs outside… you're wearing smart clothes, not ones for 

decorating in.  

 

Rob 

Well, no, err, that's true. But shall we just brush over that? 

 

Li 

Brush over? You can't brush over those things – you'll get paint everywhere! 

 

Rob 

No, Li! When you say you will 'brush over' something, it means you will ignore it or not 

take it that seriously. 

 

Li 

Oh, I see. So Rob, you're saying making the preparations for decorating is not important and 

you're going to ignore it? 

 

Rob 

Yes, well… I'm in a rush. 

 

Li 

I see. 
 

પ્રઝેન્ટર 

લીન ેડર છે કે રાંગક મ કરતી વખત ેરોબ પોત ની ઉપર રાંગ ન ખી દેશ ેઅન ેસ થ-ેસ થ ેક રપટે એટલે 
કે ગ લી  ન ેપણ બગ ડી ન ાંખશ.ે પણ રોબ લીની વ તન ે‘to brush over’ કરીન ેપોત ન ાં ક મ પ ર ાં કરવ  
મ ાંગે છે. 
 ‘Brush over’ એ બે શબ્દોથી બનલેો છે ‘brush’ અન ે‘over’. Overનો અથથ થ ય છે એ પરરસ્સ્થવત અથવ  
દશ  જય ાં તમ ેbrushing કરી રહ્ય  છો. જય રે તમ ે‘brush over’ કરો છો ત્ય રે તમ ેક ાં તો કોઈક વસ્ત   
અથવ  પરરસ્સ્થવતની અવગણન  કરી રહ્ય ાં છો અથવ  તો એન ેગાંિીરત થી નથી લઈ રહ્ય . આનો સ દો 
અથથ થયો કે તમ ેએ વસ્ત   અથવ  પરરસ્સ્થવતન ેબહ  સહજત થી લઇ રહય  છો અન ેએમ ાં ઊડ ાં ઉતરવ  
મ ાંગત  નથી.  
આ અભિવ્યરકતન ેનક રવ  ક તરીકે પણ ઉપયોગમ ાં લેવ મ ાં આવ ેછે. જેમ કે રોબની પરરસ્સ્થવતમ ાં એ 



શક્યત ન ેન ભલૂવી જોઈએ કે રાંગક મ કરતી વખત ેઆખ  સ્ટયરૂડઓમ ાં રાંગન  છ ાંટ  ઉડી શકે છે.  

હજ  કનફયઝૂન છે?   લો થોડ  ઉદ હરણો સ ાંિળીએ. 

My teacher's history lesson was fascinating, but he brushed over World War I and that  

was the bit I wanted to hear about the most! 

 

We haven't sorted the figures for the meeting, but we'll brush over those seeing as they  

are not that important and just talk about the future. 

 

Whenever I bring up the things we need to fix in our office, my boss always just brushes  

over them. He never shows any interest in sorting them out even though they are a big  

inconvenience. 

 

Li   

So, to 'brush over' something means to ignore something or miss it out. Rob, have you 

actually asked for permission to decorate this studio? It doesn't belong to you.  

 

Rob 

Well… err… 

 

Li 

Are you brushing over that, too?! Anyway, even if you did get permission, shouldn't you 

cover up the windows? 

 

Rob 

That's true, Li. But before I do any of that, there is something more important to do.  

 

Li 

Oh yes? 

 

Rob 

Buy some paintbrushes! 

 

Li 

Ah yes, you can't brush over that! 
 

પ્રઝેન્ટર 

લ ગે છે રોબન ેકોઈ વ તની પડી નથી. એન ેમ ત્ર પેંટબ્રશ ખરીદવ  વવશ ેજ રફકર છે. ‘Brushing over 

things,’ તમ રો સમય બ  વવ મ ાં તમ રી મદદ કરી શકે છે, પણ લ ગે છે કે રોબન ેઅમ ક સ વ ેતી 

ર ખવી જોઈએ.  

તમ ેજણ વો વમત્રો? શ ાં તમ ેક્ય રેય પણ રોબની જેમ કોઈ વસ્ત   અથવ  પરરસ્સ્થવતન ેબ્રશ ઓવર કર્ ું છે? 

શ ાં આમ કરવ થી તમન ેકોઈ હ વન થઈ છે?  



આવ  જ બીજા રસપ્રદ ટૉવપક્ સ થ ેફરીથી મળીશ ાં English Expressions મ ાં. ત્ય ાં સ ધી... Bye! 


