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BBC LEARNING ENGLISH 

English Expressions 
Blue in the face 
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 ાં 

‘blue in the face’ એટલે ‘કાંઈક કહીને સમયનો બગ ડ કિવ ’ વવશે. 

વમત્રો, અંગ્રેજીમ ાં એક્સપ્રશેન એટલે કે અભિવ્યક્ક્તન  િ ગરૂપ ેબોલવ મ ાં આવત  ‘blue in the face’ વવશે 

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

 

િોબ પોત ન  બ ળકોથી ઘણો પિેશ ન છે અને લ ગે છે કે તે બ ળકોને ક બ મ ાં િ ખી શકતો નથી. િોબ 

ફૈફેઈને પોત ની સમસ્ય  વવશે જણ વી િહ્યો છે. તમે પણ સ ાંિળો...  

Feifei 

Errr Rob, wake up! 

 

Rob  

Oh yeah hi everyone.  

 

Feifei 

What's wrong Rob? 

 

Rob 

It's the kids. My house is a mess – toys, pencils, paints everywhere - and I've been trying to get them to clear 

everything up.  

 

Feifei 

And I guess you haven't been successful?  
 

પે્રઝન્ટર 

તો વમત્રો, બ ળકો વસ્ત  ઓને ઘિમ ાં ગમે તય ાં ન ાંખી દે છે અને િોબને આખ ાં ઘિ વ્યવક્સ્થત કિવ ાં પડ ેછે. 
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તેણે બ ળકોને સ ધ િવ  મ ટે એક યોજન  પણ બન વી છે. પણ શ ાં તે ક િગત વનવડી છે? જાણવ  

સ ાંિળત  િહો..   

Rob 

That's right. I shouted at them until I was blue in the face – but the house is still a mess. 

 

Feifei 

Rob, you don't look blue to me – just your normal colour. 

 

Rob 

I know that – what I mean is, I'm wasting my time because it won't happen – whatever I say I won't get the 

result I want… 

 

Feifei 

… which is a tidy house. Hmm, so saying something 'until you're blue in the face' means telling someone 

something is a waste of time because nothing will happen or change.  

Oh dear Rob, it sounds like you have no control over your kids. 

 

Rob 

You're probably right.  
 

પે્રઝન્ટર 

અભિવ્યક્ક્ત ‘until I was blue in the face’ એ ચ િ શબદોનો સમહૂ છે. ‘Untill’ એટલે જય ાં સ ધી, ‘I was’ નો 

ગ જિ તીમ ાં અથથ થ ય છે ‘હ ાં હતો’. ‘Blue’ એટલે વ દળી િાંગ અન ે‘in the face’ ને ગ જિ તીમ ાં કહીશ ાં ‘ચહિે  

પિ.’ 

 

વમત્રો, જય િે તમે કોઈને એક જ વ ત વ િાંવ િ કહતે  હોવ અને છત ાં પરિણ મ આવત ાં ન હોય તય િે આ 

અભિવ્યક્ક્તનો ઉપયોગ કિવ મ ાં આવે છે. અભિવ્યક્ક્તનો અથથ થયો કે તમે એક જ વ ત વ િાંવ િ કહીને 

સમય વેડફી િહ્ય  છો ક િણકે એન થી કોઈ લ િ થવ નો નથી. આ અભિવ્યક્ક્ત ઘણીવ િ વનિ શ  

અથવ  ચીડવવ  સ થે સાંકળ યેલી હોય છે. જો તમે આ અભિવ્યક્ક્તનો ઉપયોગ કિો છો તો એ દશ થવ ેછે 

કે વ્યક્ક્ત અથવ  પરિક્સ્થવત સ મે લડવ ની ધીિજ હવે તમ િ મ ાં નથી. 

આ અભિવ્યક્ક્ત અંગ્રેજી રિય પદ ‘be’ સ થે પણ ઉપયોગ કિી શકો છો. ‘Be’ નો ઉપયોગ એ સમય પ્રમ ણે 

તમે બદલી પણ શકો છો. દ ખલ  તિીકે ‘until I am blue in the face’ અન ે‘until we were blue in the face.’   
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હજ  કનફય ઝન છે? ચ લો થોડ ાં ઉદ હિણો સ ાંિળીએ.. 

 
Examples 

I've told him to get here on time until I'm blue in the face but he still continues to arrive late. 

 

He told her not to break the speed limit on the motorway until he was blue in the face but she still did it and 

guess what? She got a speeding ticket! 

 

You can tell him to tidy his room until you’re blue in the face but he never listens. 

 

Feifei 

So saying 'until I'm blue in the face' means even though you keep saying something, nobody will listen to you. 

I know what that's like Rob. 

 

Rob 

Really?  

 

Feifei 

Yes. Every time you make me a coffee I always ask you to put two sugars in it – but you never do!  

 

Rob 

Err, pardon Feifei? Sorry I wasn't listening. I'm so tired. 

 

Feifei 

Why are you so tired Rob? All you did was ask the kids to tidy up. 

 

Rob 

Yes but because they didn't listen to me, I had to tidy everything up. 

 

Feifei 

Actually I can see that… you really are blue in the face – look you've got blue paint there…and there… and 

there… 

 

Rob 

Arghhh! Those damn kids! 

 

Feiefi 

Calm down Rob. Your face is turning red! 
 



 

 
English Expressions © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 4 of 4 

 

 

પે્રઝન્ટર 

ભબચ િો િોબ! બ ળકો િોબન ેથક વી ન ાંખે છે અને તેને ઘણો હિે ન પણ કિે છે. મોટેિ ગે આ જ થ ય છે 

જય િે તમે ‘blue in the face’ ન થઈ જાય તય ાં સ ધી કોઈને કહ્ય  કિો અને પરિણ મ આવત ાં ન હોય.  

તમ િ  વવશે જણ વો વમત્રો? શ ાં તમે કોઈ વ્યક્ક્તને ‘blue in the face’ ન થઈ ગય  હોવ તય ાં સ ધી કાંઈક 

કહ્ ાં છે? શ ાં તમ િ  કહ્ય ન ાં ધ ર્ ું પરિણ મ તમને મળર્ ાં છે? 

આવ  જ બીજા િસપ્રદ ટૉવપક્ સ થે ફિીથી મળીશ ાં English Expressions મ ાં. તય ાં સ ધી Bye! 


