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

పరయోగాలూ, ఇంగలష్ లో వాటి వాడక్ం – ఇవన్నా మీకిక్కడ తెలుస్ాత యి  . ఇవాళ    ‘food for thought’- 

మెదడుక్ు మేత, అన్ా పరయోగం చూదనద ం! ఇది మన్లో చనలామందికి తెలిసిన్ expression క్దన. ఈ 
భావాన్నా ఇంగలలష్ లో ఎలా వాడతనరో, ఎపపుడెపపుడు వాడతనరో ఇవాళ తెలుసుక్ుందనం.  
Finn, FeiFei ఏం మాటాల డుక్ుంటున్నారో వందనం.  Finn ఏం చేదనద ం అన్ుక్ుంటున్నాడు? Feifei కి Finn 

ఆలోచన్ సర ైన్ద ేఅన్నపిస్్త ందన? 
 

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!  

 

Presenter 

So, Finn కార్లన్న పరిశీలిసుత న్నాడు, ముఖ్యంగా స్్ ుర్ట్స్ కార్ట్్ కోసం చూసుత న్నాడు. అతన్ు చనలా exciting 

ఉన్ాటుస న్నాడు క్దూ. Feifei సంగతేంట?ి తన్కేమన్నపిస్్త ందో  వందనం. 
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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.  

 

Presenter 

Finn స్్ ుర్ట్స్ కార్ట్ కొందనమన్ే ఆలోచన్లో చనలా ఉతన్హంగా ఉన్నాడు. కాన్న, Feifei అడిగిన్ పరశ్ాలక్ు 
కొంచం ఆశ్చర్యప్యాడు. అవ వన్నాక్, ఈ కార్ట్ కొన్డం మంచి అయిడియాన్ేన్న అన్న అతన్నకి 
సందేహమొచిచంది. Finn, FeiFei కి food for though ఇచిచంది. Food అంట ేభోజన్ం, for అంటే కోసం, 
thought అంట ేఆలోచన్. మన్ం ఏదెైన్న చెయాయలన్ుక్ుంటున్ాపపుడు, ఆ అంశ్ం గురించి మన్లిా 
ఆలోచింపజేసే వషయాల గురించి చెపేుటపపుడు food for thought అన్ే expression వాడతనం. అయిత ే
స్ాధనర్ణంగా ఆ అంశ్ం కాసత  సీరియస్ వషయం అయుయంటుంది లేదన అంత సులువపగా పరిష్ాకర్ం 
దొర్క్న్నదెైన్న అయుయంటుంది. అలాంటపపుడే ఈ పదబంధనన్నా వాడతనం. స్ాధనర్ణంగా, వయక్ుత లు లేదన 
వషయాలు gives you food for thought. Give అంట ేఇవాడం. ఇక్కడ give అన్ే కిరయాపదనన్నా 
వాడుతూ ఎవర్ు మన్క్ు మెదడుక్ు మేత ఇసుత న్నారో చెపాులి.  
సర,ే కొన్నా ఉదనహర్ణలు వందనం. 
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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)… Mmm… 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!  

 

Presenter 

So, అంత ఖ్రలదెైన్ కార్ట్ కొన్న ఒత్తతడికి లోన్వాక్ుండన, అపపులోల  క్ూర్ుక్ుప్ క్ుండన  Feifei, finnన్ు 
కాపాడింది. Feifei gave him food for thought. ఇపపుడు ఇంత ఖ్రలదెైన్ కార్ట్ కొన్డం అవసర్మా అన్న 
అతన్ు ఆలోచన్లో పడనా డు. మీ సంగతేంటి? మీక్ు ఎవర ైన్న మెదడుక్ు మేత ఇచనచరా? లేదన ఏదెైన్న 
అంశ్ం మీ మెదడుక్ు మేతన్ు అందించిందన? Join us next time for more ‘English Expressions’. 


