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సౌమ్య 
హలో, బాగున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్ాాగతం. న్న పేర్ు స్ౌమయ. కొతత  పద 

పరయోగాలూ, ఇంగలిష్ లో వాటి వాడక్ం – ఇవన్నా మీకిక్కడ తెలుస్ాత యి. ఇవాళ మనం “to give the cold 

shoulder” అన్ే expression గురలంచి తెలుసుక్ుందనం. దీనిర్థం ఏమయుయంట ందంటార్ు? మ్మ్..తెలియటలిదన! 
సర,ే వినండి. 
 

Rob, FeiFei వాళళ సహో దయ యగలకి కొనా బహుమతి గురలంచి మాటాి డుక్ుంట న్నార్ు. FeiFei అదెందుక్ు 
కొనాది?! 

 

Rob 

Hi Feifei. What a beautiful woollen shawl you're wearing! But it looks far too elegant to use for just 

another day in the office… 

 

Feifei 

I know, Rob. I wanted to give it to Lisa, now that she’s got that promotion… 

 

Rob 

Really? But she's hardly even said hello to you since her promotion and you used to be friends… 

 

సౌమ్య 
Lisa కి పరమోషన్ వచిచందని తనక ిబహుమతిగా Feifei ఒక్ షాల్ “shawl” కొనాది. షాల్ కొనడననికి మరో 
కార్ణం క్ూడన ఉంది. విందనం ర్ండ.ి 
Feifei 

I know. She's been giving me the cold shoulder. That's why I brought this woollen shawl for her. 

 

Rob 

Feifei, you do know there's a difference between Lisa's shoulders being cold because it's winter and 

her 'giving you the cold shoulder', don't you? You can't just warm her shoulders and be friends again. 
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Feifei 

Yes, I do. In English, someone giving you the cold shoulder means they're behaving in a way that is 

not friendly at all and they're doing it for no obvious reason. 

  

Rob 

Yes. It means they are rejecting you or ignoring you.  

 

సౌమ్య 
Lisa, Feifei తో మాటాి డడంలేదుట ఈమధ్య – she’s been “giving FeiFei the cold shoulder”. “Cold” అంటల 
చలిటిది, “shoulder” అంటల భుజం. ఎవరలక ైన్న మనం ‘the cold shoulder’ ఇసుత న్నామంటల దననర్థం మనం 
ఇషటపూర్ాక్ంగాన్ే వాళళ స్ేాహానిా తిర్సకరలసుత న్నామని. ఎవరలక ైన్న ‘the cold shoulder’ ఇసుత న్నామంటల 
అపపుడు మనం వాళళతో మాటాి డక్ుండన ఉండడం, వాళళని పటిటంచుకోక్ుండన ఉండడం 
చేసుత ంటామనామాట. ‘Cold’ అన్ే పదం స్ేాహంగా ఉండక్పో వడననిా క్ూడన సూచిసుత ంది. 
 

సర,ే కొనిా ఉదనహర్ణలు విందనం. 
 

Examples 

 

After Mary divorced her rich husband all their friends gave her the cold shoulder. She was not invited 

to their lavish parties anymore. 

 

My brother told our parents I haven't been studying at all and my marks are low. I'm not happy and 

I've been giving him the cold shoulder. Let's see if he's got the message. 

 

సౌమ్య 
మొదట ిఉదనహర్ణలో Mary’s friends ‘gave her the cold shoulder’. అది ఎలా చూప ంచనర్ంటల...తనని 
పారటటలక్ు ప లవక్ుండన ఉండడం లాంటివి చేస్ార్నామాట. మేరట విడనక్ులు తీసుకోవడం వాళళక్ు 
నచచలేదుట. అందుక్ని తనతో unfriendly గా ఉన్నార్ు.  
 

ర ండవ ఉదనహర్ణలో అతనికి వాళళ తము్డి మీద కోపం వచిచందిట. ఎందుక్ంటల..తను 
చదువపకోవటలి దని వాళళ తము్డు వాళళ అమ్న్ననాలక్ు ఫ రాయదు చేస్ాడట. అందుక్ని అతను తన 
తము్డిక ి‘the cold shoulder’ ఇచనచడు. తము్డుతో దూర్ం దూర్ం గా ఉంటూ తన కోపానిా 
చూప ంచనడు. 
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Feifei 

Rob, I know what giving someone the cold shoulder means, but even so I think this shawl might help 

me get Lisa to change how she's acting.  

 

Rob 

How come?  

 

Feifei 

Well, Lisa loves fashion and designer clothes. As soon as she sees me with this lovely shawl, she'll be 

impressed and stop ignoring me. She won't think she's better than me anymore!  

 

Rob 

Well, and if you lend it to her, she might not feel cold anymore… it's been rather cold in the last few 

weeks...  

 

Feifei 

Yes. This woollen shawl will stop her having cold shoulders and might even stop her giving me the 

cold shoulder. How about that? 

 

Rob 

Now that is a clever use of the English language!  

 

సౌమ్య 
So, Feifei, Lisa కి షాల్ బహుమతిగా ఇసుత నాది. అది తన భుజాలను వెచచగా ఉంచుత ందని... Lisa 

తిరలగల తనతో స్ేాహం చేసుత ందని ఆశిసుత నాది. ‘Lisa, Feifei కి the cold shoulder’ ఇవాడం ఆపపత ందని 
ఆశిసుత నాది. మీర పపుడెైన్న ఎవరలక ైన్న ‘the cold shoulder’ ఇచనచరా? మీక్ు ఎవర ైన్న ‘the cold shoulder’ 
ఇచనచరా? ఎందుక్ు? ఏం జరలగలంద?ి Join us next time for more “English Expressions”. Bye.  


