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BBC LEARNING ENGLISH 

English Expressions 

A close shave 
This is not a word-for-word transcript  

 

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વલેકમ, English Expressionsમ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રિષી....અન ેઆજે આપણે વ ત કિીશ ાં 

‘A close shave’ એટલે ‘જિ  અમથ મ ાં બચી જવ ાં’ વવશે. 

વમત્રો, અંગ્રેજીમ ાં એક્સપ્રશેન એટલે કે અભિવ્યક્ક્તન  િ ગરૂપ ેબોલવ મ ાં આવત ાં ‘A close shave’ વવશે તમે 

કેટલ ાં જાણો છો? ડોન્ટ વિી... હ ાં તમને સમજાવ ાં. 

િોબન ાં ચહિે  ઉપિ ઈજાન ાં ડ ઘ જોઈન ેફૈફેઈ આશ્ચયયચરકત થઈ જાય છે. તમને શ ાં લ ગે છે વમત્રો, િોબને 

કોઈ અકસ્મ ત નડયો છે? ચ લો જાણીએ... 

Feifei 

Erm, Rob, are you OK? You've got some cuts on your face. 

 

Rob 

Oh well, yes, I've had a bit of a bad morning.   

 

Feifei  

I'm sorry to hear that. What happened?  

 

Rob 

Well, I was cycling into the office and some idiot ran out in the road, right in front of me. 

પે્રઝન્ટર 
િોબની સવ િ કેમ બગડી ગઈ? તમે એકદમ બિ બિ બોલ્ય ! િોબ સ ઇકલ લઈને ઑરફસ આવતો હતો 
ત્ય િે કોઈની સ થે એનો અકસ્મ ત થત ાં-થત ાં િહી ગયો. પછી શ ાં થય ાં એ જાણવ  આગળ સ ાંિળો... 
 

Feifei 

Crikey – did you hit him? 

 

Rob 

No – but it was a close shave. 
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Feifei 

A close shave? Did he have a razor?! 

 

Rob 

No Feifei – that would have hurt. This is an expression that describes a dangerous or unpleasant situation 

that has only just been avoided. It almost happened… but it didn't. 

 

Feifei 

Lucky for you! So you're saying you nearly had an accident but you didn't? 

 

Rob 

Exactly.  

 

પે્રઝન્ટર 
િોબ ‘a closed shave’ જેવી ક્સ્થવતમ ાંથી પસ િ થયો છે. વમત્રો, ‘shave’ નો અથય થ ય છે દ ઢી કિવી અને 
‘close’ નો અથય થ ય છે નજીક. દ ઢી કિતી વખત ેઅસ્ત્ર ને તમે ચ મડીની એકદમ નજીક િ ખો છો કે 
જેથી વ ળ ન દેખ ય એટલ  ન ન  થઈ જાય. આને અંગ્રજેીમ ાં કહીશ ાં ‘A close shave’.  

આવી જ િીતે જ્ય િે તમે જિ ક અમસ્ત થી કોઈ દ ઘયટન  અથવ  અકસ્મ તમ ાંથી બચી જાવ છો ત્ય િે 

અંગ્રેજીમ ાં ‘close shave’ અભિવ્યક્ક્તનો ઉપયોગ કિવ મ ાં આવે છે. ફે્રન્ડસ,્ ઘટન  બનવી અને ન બનવી 

વચ્ચે ન દેખ ય એવી પ તળી િેખ  હોય છે. દ ઢી કય ય બ દ વ ળ દેખ ત ાં નથી જેને કહવે ય છે close 

shave’.  

આ અભિવ્યક્ક્તનો ઉપયોગ ત્ય િે કિવ મ ાં આવે છે જ્ય િે તમે કોઈ દ ઘયટન મ ાંથી સહજ મ ટે બચી ગય  

હો અને એકદમ સલ મત હો. આ અભિવ્યક્ક્તનો સાંજ્ઞ  તિીકે ઉપયોગ કિ ય ત્ય િે પણ શબ્દોનો ક્રમ ાંક 

બદલ તો નથી અને ‘a’ ‘close’ ‘shave’ જ િહ ેછે. અભિવ્યક્ક્ત સ થે અંગ્રેજી રક્રય પદ ‘be’ અને ‘have’ નો 

પણ ઉપયોગ કિવ મ ાં આવ ેછે. 

રક્રય પદ ‘be’ નો ઉપયોગ પરિક્સ્થવત વવશે વ ત કિતી વખતે ઉપયોગમ ાં લેવ ય છે, જ્ય િે ‘have’ નો 

ઉપયોગ વ્યક્ક્ત વવશે વ ત કિવ  મ ટે કિ ય છે.  

હજ  કનફયઝન છે? ચ લો થોડ  ઉદ હિણ સ ાંિળીએ.. 

Examples 
 
We had to run to catch the plane – it was a close shave but we just managed to get on.  Thank goodness we 

didn’t miss it! 
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I had a really close shave this morning when a car just missed me as I was crossing the road. He was going 

very fast and only saw me at the last minute. 

 

William had a close shave when he was riding his motorbike and a deer jumped out into the road. He 

managed to avoid it and didn’t hit it but it was a very close shave. 
  

Feifei 

So, a close shave describes a situation where you have a narrow escape from something bad. So you had a 

narrow escape this morning Rob? 

 

Rob 

I did. Why don't people look when they cross the road?! I could have ended up falling off my bike and being 

hit by a bus. 

 

Feifei 

But hold on Rob – if you didn't fall off your bike, why have you got those cuts on your face? 

 

Rob 

Oh… these! Well, I had a shave this morning and used a blunt razor. 

 

Feifei 

Ouch! So you really did have 'a close shave'! 

 

Rob 

Ha ha. You're as sharp as a razor Feifei! I mean intelligent or sharp-witted. 

 

Feifei 

Unlike your razor. 

 

પે્રઝન્ટર 

આશ  િ ખીએ કે િોબ સ ઇકલ પિ ઑરફસ આવતી વખતે ‘close shave’ જેવી ક્સ્થવતનો સ મનો ન કિે. 

તમ િ  વવશે જણ વો વમત્રો? શ ાં તમે ક્ય િેય ‘close shave’ જેવી ક્સ્થવતનો સ મનો કયો છે? તમ િ  પ્રવતિ વ 

અમને અમ િ  ફેસબ ક પેજ પિ જરૂિથી જણ વજો. આવ ાં જ બીજા િસપ્રદ ટૉવપક્  સ થે ફિીથી મળીશ ાં 

English Expressionsમ ાં..ત્ય ાં સ ધી..Bye! 


