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BBC LEARNING ENGLISH 

English Expressions 

Food for thought 
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 ાં 

‘food for thought’ એટલે ‘કોઈ બ બત જે ગાંભીિ વવચ િ મ ાંગી લ’ે વવશે. 

વમત્રો, અંગ્રેજીમ ાં એક્સપ્રશેન એટલે કે અભભવ્યક્ક્તન  ભ ગરૂપ ેબોલવ મ ાં આવત  ‘food for thought’ વવશે 

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

રિન કાંપનીની કેન્ટીનમ ાં બેઠો છે અને િૈિેઈ સ થે મ લ ક ત થઈ જાય છે. રિન કાંઈક કિવ  મ ાંગે છે અને 

તે એન  વવશે િૈિેઈને જણ વે છે. પણ લ ગે છે કે િૈિેઈ એન  વ તથી સહમત નથી. વમત્રો, િૈિેઈ કેમ 

આવ ાં વવચ િી િહી છે? ચ લો જાણીએ..  

Feifei 

Hi Finn. What are you doing here sitting alone in the canteen? Can I sit with you? 

 

Finn 

Sure. Take a seat, Feifei. 

 

Feifei 

Mind if I take a chip? They look good. 

 

Finn 

Oh yeah, go ahead! I'm just eating this quickly as I'm going out soon, you know? I'm going to take a 

look at a car. It's a sports car! I've always wanted one. 

 

Feifei 

A sports car? Sounds expensive. How can you afford a sports car? 

 

Finn 

Well, it's a second-hand car. The owner needs to sell it quickly so they're selling it really cheaply. 

What a great opportunity, huh?!  

 

પે્રઝન્ટર 

તો વમત્રો, રિન સ્પોટટસ ક િ ખિીદવ  મ ાંગે છે! રિન સ્પોટટસ ક િ ખિીદવ  મ ટે ઘણો ઉત્સ રહત છે નહીં? 
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પણ િૈિેઈને લ ગે છે કે સ્પોટટસ ક િ ખિીદવ ાં એ સ િો વનણટય નથી. તે રિનને શ ાં સમજાવી િહી છે? 

જાણવ  સ ાંભળત  િહો.. 

Feifei 

These sports cars burn a lot of fuel, you know, Finn. The car might come cheap but do you want to 

end up keeping it in a garage? 

 

Finn 

Well, I hadn't thought of that…  

 

Feifei 

And there's also insurance. A car like that will attract thieves, so it'll cost a lot… 

 

Finn 

That's right. You know… you've just given me some food for thought… 

 

Feifei 

Food? You want more food? I thought you wanted to finish eating quickly?  

 

Finn 

I'm not talking about real food. In English, when you say 'food for thought' you mean serious ideas or 

topics for us to think about.  

 

Feifei 

Nothing to do with chips, then? 

 

Finn 

No food involved.  

 

પે્રઝન્ટર 

રિનને નવી સ્પોટટસ ક િ ખિીદવી છે પણ િૈિેઈની વ તો સ ાંભળીને એ મ ાંઝ ઈ ગયો છે. િૈિેઈએ રિનને 

‘food for thought’ આપ્ ાં છે. ‘Food’ ને ગ જિ તીમ ાં કહીશ ાં ‘ભોજન’ અને ‘for’ ને કહીશ ાં ‘ને મ ટે’. 

‘Thought’ નો ગ જિ તીમ ાં અથટ થ ય છે ‘વવચ િ’.  

વમત્રો, કોઈ બ બત અથવ  વવષય ઉપિ વવચ િ કિીએ ત્ય િે અભભવ્યક્ક્ત ‘food for thought’ નો ઉપયોગ 

થ ય છે. જો વવષય બહ  ગાંભીિ હોય અથવ  તો એનો કોઈ સમ ધ ન જડત ાં ન હોય ત્ય િે પણ આ 

અભભવ્યક્ક્તનો ઉપયોગ કિવ મ ાં આવે છે. સ મ ન્યતઃ  કોઈ વ્યક્ક્ત અથવ  કોઈ બ બત ‘gives you food 

for thought’ અને એટલ  મ ટે આ અભભવ્યક્ક્ત સ થ ેઅંગ્રેજી રિય પદ ‘give’ નો ઉપયોગ થ ય છે. ‘Give’ 

એ વ્યક્ક્ત અથવ  વવષય અંગેની મ રહતી આપ ેછે, જેન ેતમને વવચ િત  કિી મકૂય  છે. 
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હજ  કનિય ઝન છે? ચ લો થોડ  ઉદ હિણો સ ાંભળીએ..  

Examples 

 

The football coach was really disappointed when his team lost 3-0 to an amateur side. But it gave 

him food for thought. 

 

Mary's divorce gave her food for thought. She decided to go back to university, get a diploma, and 

change her life around. 
 

Feifei 

So Finn, are you going to buy this sports car?   

 

Finn 

I'm not so sure now. You have indeed given me food for thought. 

 

Feifei 

(Chewing)… Mmmm… these are good…  

 

Finn 

My chips! Feifei, you've taken all my chips?! 

 

Feifei 

Sorry Finn. They looked so good and I thought you were in a rush.  

 

Finn 

I was, until you gave me… food for thought! 

 

Feifei 

Ok – let me get another plate. Chips are much better than sports cars anyway. Let's just focus on 

the eating today. 

 

Finn 

Yeah, and let's do the thinking another day!  

 

પે્રઝન્ટર 

વમત્રો, િૈિેઈએ રિનને મોટ  ખચ ટ અથવ  ત ણવ ળી પરિક્સ્થવતમ ાંથી બચ વી લીધી છે. તેણ ે‘gave him 

food for thought’ અને હવે રિન વવચ િી િહ્યો છે કે શ ાં એને સ્પોટટસ ક િ ખિીદવી કે નહીં. તમ િ  વવશે 

જણ વો વમત્રો? શ ાં તમે ક્ય િેય ‘food for thought’ નો અન ભવ કયો છે?  

આવ  જ બીજા િસપ્રદ ટૉવપક્ સ થે િિીથી મળીશ ાં English Expressionsમ ાં. ત્ય ાં સ ધી Bye!  


