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English Expressions:
A can of worms
This is not a word-for-word transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ, English Expressions માાં આપન ાં સ્વાગત છે . હ ાં છાં રિષી....અને આજે
આપણે વાત કિીશ ાં ‘can of worms’ એટલે અળસિયા ભિે લી બિણી સવશે.

સમત્રો, અંગ્રેજીમાાં એક્િપ્રેેશન એટલે કે અિભ્યરકત ૂપપે બોલવામાાં આવતા ‘can of worms’ સવશે
તમે કેટલ ાં જાણો છો? અઘરાં લાગત ાં હોય તો િ િંતા ન કિો... હ ાં તમને િમજાવ.ાં

રિન છે લ્લા ઘણા િમયથી અળસિયા ઉપિ િાંશોધન કિી િહ્યો છે . િાંશોધનના તાિણો રિન એના
સમત્ર િૈ િેઈને જાણાવી િહ્યો છે . બાંનેને િાાંભળો.
Finn
Worms are great – don't you think they're really interesting?
Feifei
Erm, yeah, kind of. But what's today's phrase?
Finn
Yeah, yeah, yeah, we'll come to that in a minute. But, did you know earthworms, the kind
you normally find in the soil, are both male and female in one body?
Feifei
That is quite interesting.
Finn
And if you cut a worm in half – only one part of the worm will die!
Feifei
Oh yes, the part with the fat little bump on it will survive. I knew that.
Finn
And earthworms can be really short – from only one millimetre – to a massive three
metres!

પ્રેેઝન્ટિ
રિન ‘earthworms’ એટલે કે અળસિયાઓ સવશે િૈ િેઈને જણાવી િહ્યો છે . તે કહે છે કે બીજા
કીડાઓની િિખામણીમાાં પૂપષ અળસિયા અને મરહલા અળસિયાની શિીિ િ ના એકિિખી
હોય છે . અળસિયાના શિીિને જો વચ્ ેથી કાપી નાખવામાાં આવે તો પણ તે જીવતા િહે છે .
નવાઈ પમાડનાિી વાત એ છે કે અળસિયા 3 મીટિ સધી વધી શકે છે ! િૈ િેઈ રિનને પ ૂછે છે કે
તે અળસિયા સવશે એને આટલ ાં કેમ જણાવી િહ્યો છે . િાાંભળો બાંનેને.
Feifei
Finn, hang on a second, why are we talking about worms so much?
Finn
Sorry, yes, I was doing some research for today's programme. The phrase, today, is: a can of
worms!
Feifei
Right. Well 'a can of worms' is a phrase we use to describe a situation that causes a lot of
problems when you start to deal with it.
Finn
Yes, sometimes you want to deal with a problem, but you realise that by dealing with that
problem it will open up a whole set of new problems.

પ્રેેઝન્ટિ
સમત્રો, રિને અળસિયા સવશે ઘણા પસ્તકો વાાંચ્યા છે અને િાથે-િાથે િાંશોધન પણ કર્ું છે
જેનાથી એને ઘણી મહત્વની કહી શકાય એવી મારહતી જાણવા મળી છે . આ જ મારહતી એ હવે
િૈ િેઈને જણાવી િહ્યો છે જેનાથી િૈ િેઈને નવાઇ લાગી િહી છે .
િૈ િેઈની મઝ
ાં ૂ વણ પાિખીને રિન કહે છે કે આજે જે ‘phrase’ એટલે કે શબ્દિમ ૂહ સવશે વાત કિી
િહ્યો છે તે છે ‘can of worms’. માટે એ અળસિયા સવશેની મારહતી આપી િહ્યો છે .
િા ો અથથ જણાવતા િૈ િેઈ કહે છે કે ‘can of worms’ એટલે એવી પરિસ્સ્થસત જે ઘણી બધી
િમસ્યાઓ ઉભી કિી મ ૂકે છે . તે ‘can’ ને પરિસ્સ્થસત િાથે િિખાવે છે અને ‘worms’ ને િમસ્યા
િાથે. જો ‘can’ ને ખોલી દે વામાાં આવે તો િમસ્યાૂપપી અળસિયા એમાાંથી બહાિ સનકળી જશે.

એક વખત જો બધા અળસિયા બહાિ સનકળી જાય તો એમને િિીથી ‘can’ એટલે કે બિણીમાાં
લઈ જવ ાં અઘરાં હશે.
સમત્રો, ‘a can of worms’ નો અથથ થાય છે એવી પરિસ્સ્થસત જે સવસવધ િમસ્યાઓથી ભિે લી છે
અને જેને ઉકેલવ ાં ખ ૂબ જ મશ્કેલ છે .
હજ કનિય ૂઝન છે .

ાલો, થોડાાં ઉદાહિણો િાાંભળીએ.

Examples
A: Charles, have you finished writing that report about our fantastic sales figures this month?
B: No, because actually I realised our sales figures are all wrong. Someone has been giving us false
information for months…
A: Oh no, what a can of worms.
Finn
Yes, well anyway – I hope everyone listening understands the phrase now. I think I'll get
back to my reading. 34,000 different kinds of worm, wow… They can live for up to 10
years!
Fascinating… They eat their own weight every day…
Feifei
OK, well I think we've lost Finn there. I think I've had enough of worms for one day.

પ્રેેઝન્ટિ
Great! તો તમે જાણર્ ાં કે ‘can of worms’ નો અથથ શ ાં હોય છે . હવે આપણે રિનને િજા આપીએ
જેનાથી એ અળસિયા ઉપિ એનો અભ્યાિ પિો કિી શકે.
સમત્રો, શ ાં તમે કોઈ રદવિ ‘can of worms’ જેવી પરિસ્સ્થસતનો િામનો કયો છે ? શ ાં એ વખતે તમે
સવ િલત થઇ ગયા હતા? મને આશા છે કે તમે એ પરિસ્સ્થસત િાિી િીતે િા વી લીધી હશે.
આવા જ બીજા િિપ્રેદ ટૉસપક્ િાથે િિીથી મળીશ ાં English Expressionમાાં ત્યાાં સધી...Bye!

