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BBC LEARNING ENGLISH 

English Expressions 

Out for the count 
This is not a word-for-word transcript  

 

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, English Expressionsમાાં આપન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રિષી....અને આજે આપણ ેવાત 

કિીશ ાં ‘out for the count’ એટલે ‘ગણતિી બહાિની’ વવશે. 

વમત્રો, અંગ્રજેીમાાં એક્સપે્રશન એટલે કે અભિવ્યક્ક્તના િાગરૂપે બોલવામાાં આવતાાં ‘out for the count’ 

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

નીલ પોતાના વીકએન્ડ એટલે શવનવાિ અને િવવવાિની િજાઓ વવશે લીને જણાવી િહયો છે. શ ાં તમને 

ખબિ છે નીલે એના પરિવાિ સાથે વીકએન્ડમાાં શ ાં કર્ ું? શા માટે નીલના બાળકો વહલેા ઊંઘી ગયા? 

ચાલો જાણીએ.. 

Neil 

This expression comes from the sport of boxing and describes a boxer who has been knocked 

unconscious who can't stand up within a count of ten seconds. The boxer is said to be "out for the 

count" and loses the match.  But the expression can also be used in another way... 

 

Li 

Oh, how? 

 

Neil 

Well, I had a really active weekend. I went hiking in Wales with my wife and our two children. 

 

Li 

Hiking in Wales, that sounds like hard work. 

 

Neil 

Well not to my kids. They loved it, they were racing each other, running up and down the 

hills…then we went to the zoo where they had more fun.  

 

પ્રેઝન્ટિ 

નીલ એના પરિવાિ સાથે ‘hills’ એટલે કે ડ ાંગિો પિ ‘hiking’ કિવા વેલ્સ ગયો હતો. વમત્રો, ગ જિાતીમાાં 
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‘hiking’ નો અથથ થાય છે ચાલતાાં-ચાલતાાં ફિવ ાં. હાઇરકિંગમાાં નીલના સાંતાનોને ખબૂ મજા આવી. બધાાં 

હાઈરકિંગ પછી ‘zoo’ એટલે કે પ્રાણી-સાંગ્રહાલય પણ ગયા. નીલ અને એના પરિવાિ માટે રિપ આટલી 

યાદગાિ કેમ િહી? ચાલો જાણીએ..  

Li 

So you had a nice day out then?  

 

Neil 

Definitely. The evening was even nicer for us, me and my wife as there was no reading of bedtime 

stories and no computer games. By 7 o'clock, the kids were in bed, and the next thing we knew, 

they were out for the count! 

 

Li 

Oh I think I've got it. Do you mean they were so tired from all the exercise that they fell asleep 

immediately when their heads touched the pillows? 

 

Neil 

Yes, that’s right. 

 

પ્રેઝન્ટિ 

તો તમે સાાંિળર્ ાં કે નીલના બાળકો હાઈરકિંગ વીકએન્ડ પછી ‘out for the count’ થઈ ગયા હતા. વમત્રો, 

અભિવ્યક્ક્ત ‘out for the count’ એ બૉક્ક્સિંગ િમત સાથે સાંલગ્ન છે. ‘Out’ નો અથથ થાય છે બિેાન અન ે

‘the count’ નો અથથ થાય છે િેફિી દ્વાિા 10 સ ધી કિવામાાં આવતી ગણતિી જેથી ખબિ પડ ેકે બેિાન 

થયેલો બૉક્સિ ખિેખિ હાિી ગયો છે કે નહીં. આ અભિવ્યક્ક્તનો ઉપયોગ ઘણી વખત એવી વ્યક્ક્ત માટે 

કિવામાાં આવે છે જે થાકેલો હોય અને પલાંગ ઉપિ આડા પડતાાં તિત ઊંઘી જાય. ‘Is out for the count’ 

શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ એ વ્યક્ક્ત માટે કિવામાાં આવે છે જે એકદમ થાકેલો હોય.  

હજ  કનફયઝૂન છે? ચાલો થોડાાં ઉદાહિણો સાાંિળીએ. 

Examples 

Jack had so much to drink last night that when he got home he was out for the count.  He fell asleep so 

quickly, he didn’t even take his clothes off! 

 

There was some trouble outside my house last night but I didn't hear it: I was so tired I was out for the 

count.  I had been working in the garden all day yesterday. 

 

She was so tired from her dance class that she was out for the count as soon as she put her head on the 

pillow. 
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Li 

Oh, how I wish I could fall asleep quickly – but I often have to take a sleeping pill. 

 

Neil 

Oh, that's not very good. You should try doing some exercise to make you tired: how about 

jogging?  

 

Li 

No, it's boring, it's too monotonous. 

 

 

Neil 

Well, how about something relaxing like yoga? 

 

Li 

No, I'm not very flexible, I have never been. 

 

Neil 

Well, what about boxing? It's exciting and you could be knocked unconscious - out for the 

count! 
 

Li 

Very funny! 

 

પ્રેઝન્ટિ 

મને નથી લાગત ાં નીલના સચૂનથી લી સાંત  ષ્ટ છે. નીલે લીને ખાતિી કિવા કહ્ ાં કે તે િાતે્ર ‘out for the 

count’ ન હોય, ખાસ કિીને જ્યાિે એ બૉક્ક્સિંગમાાં હાથ અજમાવતી હોય. 

તમાિા વવશે જણાવો વમત્રો? શ ાં તમને પ િતી ઊંઘ મળે છે? કે પછી તમે રદવસના અંતે ‘out for the count’ 

થઈ જાવ છો? 

આવાાં જ બી િસપ્રદ ટૉવપક્ સાથે ફિીથી મળીશ ાં English Expressions માાં. તયાાં સ ધી Bye! 


