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BBC LEARNING ENGLISH 

English Expressions 

The last/final straw 
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 ાં 

‘the final straw’ એટલે ‘છેલ્્ ાં તણખ્ ાં’ વવશે. 

વમત્રો, અંગ્રેજીમ ાં એક્સપ્રેશન એટલે કે અભિવ્યક્ક્તન  િ ગરૂપ ેબોલવ મ ાં આવત  ‘the final straw’ વવશે તમે 

કેટ્ ાં જાણો છો? ડોન્ટ વિી... હ ાં તમને સમજાવ ાં. 
 

હલેેન આજક લ ભ િંત  છે. ક િણ? તેની બહનેપણીઓ વિયોડોિ  અને આલ્મ  એક-બીજા સ િ ેવ ત નિી 
કિી િહી. તે નીલને આન  વવશે જણ વી િહી છે. તમે પણ સ ાંિળો... 
 
Helen 

Neil, can I ask you about something? 

 

Neil 

Yeah, sure. What's on your mind? 

 

Helen 

Well, Theodora and Alma are my best friends, but they are not talking to each other because of a 

straw. 

 
Neil 

They are not getting on because of a straw? Are you sure you heard it right? 

પે્રઝન્ટર 

તો હલેનેન ાં મતે ‘straw’ એટલે કે તણખ્ ાંન  ક િણે વિયોડોિ  અને આલ્મ  એક-બીજા સ િ ેવ ત નિી 

કિી િહ્ય !  શ ાં તમને લ ગે છે કે તણખ્ ાં કોઈ લડ ઈન ાં ક િણ હોઈ શકે? જાણવ  સ ાંિળત  િહો...  

Helen 

Yes, Alma said to me when Theodora didn't come to her party, it was the last straw. I don't 

understand. What could a straw do? 

 

 

Neil 
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Oh, Alma was just using an expression. What she really meant was, things were not going well 

between them because of things that had happened in the past. 

 

Helen 

Well, Theodora did miss quite a few of our gatherings. 

 

Neil 

When Theodora didn't come to Alma's party, that was the final thing that made Alma really angry, 

giving up on their friendship. 

 

Helen 

Oh, I see, so the last straw means the last thing or event that caused the total melt down. 

 

Neil 

That's right, we often hear the phrase 'the last straw', when people are talking about repeated 

problems or issues that aren't getting better, then the smallest thing happens, people finally lose 

their composure and explode. 

 

Helen 

I see.  
 

પે્રઝન્ટર 

વિયોડોિ ની આલ્મ ની પ ટીમ ાં ન આવવ ાં એ અલ્મ ાં મ ટે ‘the last straw’ જેવી હતી. ‘Last’ ને 

ગ જિ તીમ ાં કહીશ ાં છેલ્લો અને ‘straw’ ને કહીશ ાં તણખ્ ાં. પહલે િી   લી આવતી મ શ્કેલીિિી 

પરિક્સ્િવતમ ાં જ્ય િે વધ  એક મ શ્કેલ ક્સ્િવતનો ઉમેિો િ ય ત્ય િે આ અભિવ્યક્ક્તનો ઉપયોગ કિવ મ ાં 

આવે છે. આ અભિવ્યક્ક્ત જણ વે છે કે હવે સહન િઈ શક ય એમ નિી. 

આ અભિવ્યક્ક્ત અંગ્રેજી કહવેત ‘the straw that broke the camel’s back’ મ ાંિી આવે છે. વમત્રો, ઊંટ િ િે 

વજન લઈ જઈ શકે છે પણ એક તણખલ ાં જેવી વસ્ત  ન  ક િણે વજન વધી જાય છે અને ઊંટની પીઠ 

િ ાંગી જાય છે. 

‘The last straw’ નો અિથ િ ય છે પરિક્સ્િવતને સહન કિવ ની ધીિજ અિવ  શક્ક્ત વ્યક્ક્તમ ાં િહી નિી 

અન ેએન  ક િણે બદલ વ આવી શકે છે. આ અભિવ્યક્ક્ત સ િે અંગ્રજેી શબ્દ ‘the’ નો ઉપયોગ કિવ ાં 

ફિજીય ત છે. 

હજ  કનફય ઝન છે?   લો િોડ  ઉદ હિણો સ ાંિળીએ.. 
પે્રઝન્ટર 
જો સાંબાંધોમ ાં ‘the last straw’ આવી જાય તો મ દ્દ ઓ ઉકેલવ  અઘર ાં િઈ જાય છે. વમત્રો, આશ  િ ખીએ 
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કે હલેેનની બહનેપણીઓ પોત ની એક-બીજા પ્રત્યેની ગિેસમજ દ િ કિે અને પ છ  વમત્રો બની જાય. 
 

તમ િ  વવશે જણ વો વમત્રો? શ ાં તમે ક્ય િેય ‘the last straw’ જેવી પરિક્સ્િવતનો સ મનો કયો છે?  તમે 

પરિક્સ્િવતન ેકેવી િીતે સ  વી હતી? આવ  જ બીજા િસપ્રદ ટૉવપક્  સ િે ફિીિી મળીશ ાં English 

Expressionsમ ાં. ત્ય ાં સ ધી Bye!  

 


