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To put all your eggs in one basket
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પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ, The English We Speak માાં તમારાં સ્વાગત છે . હ ાં છાં રરષી.....અને આજે આપણે
વાત કરીશ ાં ‘to put all your eggs in one basket’ એટલે કે બધા ઇંડા એક ટોપલીમાાં મ ૂકવા વવશે.
વમત્રો, અંગ્રેજીમાાં એકસપ્રેશન એટલે કે અભિવ્યરકત તરીકે બોલવામાાં આવતાાં ‘to put all your eggs in
one basket’ વવશે કેટલ ાં જાણો છો? અઘરાં લાગત ાં હોય તો ભ િંતા ન કરો...હ ાં તમને સમજાવ ાં....
રિન એના વમત્રની કાંપનીમાાં રોકાણ કરવા િૈ િેઈ પાસેથી થોડા રૂવપયા ઉધાર માાંગી રહ્યો છે . િૈ િેઈ એને
રોકાણ વવશે સમજાવી રહી છે . બાંનેને સાાંિળો.
Feifei
Rob, what are you doing?
Rob
(counting out money) O, hi, I'm just counting up all my money… actually, Feifei, could I borrow £100,
please?
Feifei
£100? That's a lot of money. What do you need it for?
Rob
Well, with all my savings plus your £100, I'll just have enough.
Feifei
For what?!
Rob
To invest in this new company my friend is setting up. He's invented this machine where you can talk
to people anywhere in the world and there are no wires or cables. It's going to be a huge success.
Feifei
Rob, that sounds to me like a mobile phone – that's already been invented.
Rob

Yeah but you can also type messages on it and send them to other people. Absolutely amazing! If
this is successful my investment is going to make me millions of pounds!
પ્રેઝન્ટર
રોબ ઘણો ઉત્સારહત છે કારણકે એ પોતાના વમત્રની કાંપનીમાાં ‘invest’ એટલે કે રોકાણ કરવાનો છે અને
એને લાગી રહ્ ાં છે કે આ ‘investment’ સિળ થશે અને એ ઘણા પૈસા કમાશે. શ ાં તમને લાગે છે િૈ િેઈ
રોબથી સાંમત છે ? િૈ િેઈ રોબને રોકાણ વવશે સમજાવી રહી છે . સાાંિળો બાંન્નન
ે ે.
Feifei
Err, Rob calm down. Don't put all your eggs in one basket.
Rob
What? I'm not investing in eggs – this is real money. And what do you mean about one basket? I
wasn't going to put the money in a basket!
Feifei
It's a saying! Don't put all your eggs in one basket – it's an expression that means you should never rely
on just one plan because it could go wrong. Rob, don't use all of your savings on this one idea – it
might fail.
Rob
Fail? Do you really think so? Are you really saying putting all my eggs – or my money - in one basket
is too risky?
Feifei
Exactly.
પ્રેઝન્ટર
િૈ િેઈ રોબને કહે છે ક્યારે ય પણ ‘eggs in one basket’ જેવ ાં કામ કરવ ાં નહીં. ‘Eggs’ ને અંગ્રેજીમાાં કહીશ ાં ઇંડા
અને ‘basket’ ને કહીશ ાં ટોપલી.
‘Don’t put all your eggs in one basket’ નો અથથ થાય છે ક્યારે ય પણ એક જ પ્લાન અથવા યોજના
ઉપર મદાર રાખવો નહીં કારણકે આમ કરવાથી બાજી બગડી પણ શકે છે . દાખલા તરીકે જો તમે
ભ ૂલથી ટોપલી પાડી દો તો બધા ઇંડા ત ૂટી જશે.
હજુ કનિય ૂઝન છે ? થોડા ઉદાહરણો સાાંિળો.
Examples
My dad says I should buy shares in a lot of different companies, and not put all my eggs in the one basket.
He said my money would be safer that way.
You shouldn’t just apply for one job. What happens if you don’t get it? Don’t put all your eggs in one basket.
Feifei
So, don't put all your eggs in one basket. Have you got the message Rob?

Rob
Yes. I mustn't depend on one idea to make me rich. I'm not so sure about my friend's new idea
anyway, but does that mean you won't lend me £100?
Feifei
No.
Rob
What about for my other cracking good idea - one that you really will need a basket for?
Feifei
What is it?
Rob
I have bought a chicken. It means I won't have to buy eggs at the supermarket anymore. It will save
me lots of money. Oh look, she's just laid her first egg… here, Feifei, catch. Can you put that in the
basket for me?
Feifei
Watch out, that nearly hit me.
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િૈ િેઇની વાતો સાાંિળીને રોબની આંખો ખલી ગઈ છે . વમત્રો, શ ાં તમે ક્યારે ય પણ તમારાં બધ રોકાણ એક
જ જગ્યાએ કર્ું છે ? આશા છે કે રોકાણ સરભિત હતો અને તમને કોઈ નકશાન થર્ ાં નથી.
આવા જ બીજા રસપ્રદ ટૉવપક્ સાથે િરીથી મળીશ ાં The English We Speak ના બીજા એવપસોડમાાં. ત્યાાં
સધી....Bye!

