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How do I… 
How do I receive a compliment? 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમાર ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે ફિલ. હલ્લો 
ફિલ...વેલકમ! 

Phil 

Welcome, everyone! 

પે્રઝન્ટર 

આજે ચચાા કરીશ ાં કે કોઈ તમારી પ્રશાંસા કરે તો અંગ્રજેીમાાં તેનો પ્રત્ય ત્તર કઈ રીતે આપશો. Phil, is that 

something that you have to do a lot? 

Phil 

Not very often, but it's nice when it happens! 

પે્રઝન્ટર 

હા, આ સારી વાત છે. પણ ક્યારેક પ્રત્ય ત્તરમાાં શ ાં કહવે  ાં એ અઘર ાં થઈ જાય છે! હવે તમે ત્રણ લોકોને 
સાાંભળો. ત્રણેયની કઈ બાબતે પ્રશાંસા થઈ રહી છે? 

Insert 

That's a really nice shirt! 

Thank you, you're so kind! 

Your painting is really nice – you're a great artist! 

Thanks, I'm really proud of it! 

This party is great! Thanks for organising it! 

Thanks, but I couldn't have done it without you! 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, સાંવાદમાથી ત્રણ વાતો બહાર આવી. પ્રથમ વ્યક્તતની એના શર્ા મારે્ પ્રશાંસા કરવામાાં આવી 
છે. બીજી વ્યક્તતની એના ‘painting’ એર્લે કે ચચત્રકામ મારે્ પ્રશાંસા થઈ છે જ્યારે ત્રીજી વ્યક્તતએ બહ  
સારી પાર્ી આપી છે, જેના કારણે તેની પ્રશાંસા થઈ રહી છે. હવે િરીથી પ્રથમ વ્યક્તતને સાાંભળો અને 
જાણો કે તેનાાં શર્ાની પ્રશાંસા કઈ રીતે થાય છે અને તે પ્રશાંસાનો પ્રત્ય ત્તર કઈ રીતે આપે છે. 



Insert 

That's a really nice shirt! 

Thank you, you're so kind! 

Phil 

So the most important thing to do when you receive a compliment is just to say 'thank you', here we also had 

'that's so kind'. ‘So’ means the same as 'very' here. You could also say 'Thank you, that's so nice' or 'Thank you 

so much' 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, આ પ્રશાંસાનો પ્રત્ય ત્તર આપવાની સૌથી સારી રીત છે. હવે બીજી વ્યક્તતને સાાંભળો અને જાણો 
કે ચચત્રની પ્રશાંસા સાાંભળ્યા બાદ તે શ ાં જવાબ આપે છે. 

Insert 

Your painting is really nice – you're a great artist! 

Thanks, I'm really proud of it! 

પે્રઝન્ટર 

િરીથી આ સાંવાદ શરૂ થાય છે, કોઈ વ્યક્તતનાાં આભાર માનવાથી. પણ અહીં વ્યક્તત 'proud' શબ્દનો 
ઉપયોગ કરે છે. તે કહ ેછે proud about it એર્લે કે મને ગવા છે. What else could people say? 

Phil 

Well, you could also give more details about it – for example: 

Thanks, it's new! 

Thanks, I made it yesterday. 

પે્રઝન્ટર 

હવે છેલ્લી વ્યક્તતન ેસાાંભળો. 

Insert 

This party is great! Thanks for organising it! 

Thanks, but I couldn't have done it without you. 

Phil 

Here, he has shared the compliment with someone else. If you want to say that someone has helped you when 

you receive a compliment, you can say 'I couldn't have done it without' – and they just say who. 

Listen carefully to how we pronounce the five words 'could', 'not', 'have', 'done' and 'it'. 'not' and 'have' get 

contracted to 'n't' and ''ve' – 'n't've'. 'Done' and 'it' join together – 'dunnit'. Listen and repeat: 

Couldn't 

Couldn't have 



Couldn't have done it 

I couldn't have done it without my friends. 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. તમે જે કપડાાં પહયેાા છે, તેની સામેની વ્યક્તત પ્રશાંસા કરે છે. 
તો હવે તમ ેવ્યક્તતનો આભાર માનો. જવાબ આપતી વખતે અંગ્રજેી શબ્દ ‘kind’ નો ઉપયોગ કરો. 

Phil 

Thanks, that's so kind. 

પે્રઝન્ટર 

તમે એક િોર્ો લીધો છે, જેન ાં તમારો મમત્ર પ્રશાંસા કરી રહ્યો છે. મમત્રનો આભાર માનો અને જવાબ 
આપતી વખતે ‘like’ નો ઉપયોગ કરો. 

Phil 

Thanks, I really like it! 

પે્રઝન્ટર 

હવે છેલ્લો પ્રશ્ન. તમારા લખેની સામેની વ્યક્તત પ્રશાંસા કરી રહ્યો છે. વ્યક્તતનો આભાર માનતી વખતે 
જણાવો કે પફરવારનાાં સભ્યોનાાં સહયોગ વગર આ કાયા શક્ય ન હત ાં. 

Phil 

Thanks, I couldn't have done it without my family. 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમારા જવાબો સાચા છે? સરસ! તો હવે તમને ખબર છે કે પ્રશાંસાનો પ્રત્ય ત્તર કઈ રીતે આપવ ાં! 
I think you've presented this programme really well! 

Phil 

Thanks. I couldn't have done it without you! 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, you're so kind! મમત્રો, આજે આપણ ેજાણય ાં કે 'thank you' કહવે  ાં કેર્લ ાં જરૂરી છે. સાથે-સાથે એ પણ 
જણય ાં કે પ્રશાંસા મળ્યા બાદ તેનો પ્રત્ય ત્તર કઈ રીતે આપવ ાં અને બીજાને પ્રશાંસામાાં શામેલ કઈ રીતે 
કરવ ાં. Join us next time for more 'How do I'….Bye! 

 


