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કાકા એક દીિસ કાકીને કહ,ે હ ુમરી જઇશતો ત ુશ ુકરીશ? 

કાકી કહ ેમારી બહને છે ને? 

કાકી કાકાને કહ,ે હ ુમરી જઇશ તો તમે શ ુકરશો 

કાકા કહ,ે તારી બહને છે ને! 

એક દીિસ કાકાને ત્યા ચોર આવ્યો. બધા ઘોર ઉંઘમા હતા. કાકાનો ટેણીયો જાગી ગયો. 

ચોરને પોટલ ુબાાંધીને બધ ુલઇ જતો જોઇ ટેણીયો ઇશારાથી તેને બોલાિે છે. ટેણીયો ચોરને 

કહછેે, ચોર તારે જે લઇ જવ ુહોય તે લઇ જા પણ માાંરુ દફતર નહી લઇ જાયતો હુ બમુ મારીશ. 

 

એક પોલીસિાળો રાતે ઘરે મોડો જાય છે, બૈરી જાગી જશે એમ માનીને એ લાઇટ કયાા િગર સઇુ 

જાય છે. ત્યા બૈરી કહ ેછે મારુ માાંથ ુખબુ દુખે છે તો દિા લઇ આિો. પોલીસિાળો તરત પોતાનો 

ડે્રસ જે ખીંટી પર ટીંગાડયો હોય છે તે પહરેીને જાય છે. દુકાનિાળો પોલીસનો ઓળખીતો હોિાથી 

દિા આપીને પછેુ છે, જમાદાર પોલીસની નોકરી છોડી દીધી કે કેમ? પોલીસિાળો દુકાનિાદારને 

પછેુછે ના, પોલીસમાાં જ છુ. કેમ આિો સિાલ કયો? દુકાનદારે કહય ુઆ તો તમે ફાયર ફાઇટરનો 

ડે્રસ પહયેો છે એટલે પછુવ ુપડ્ુાં. 

 

છોકરી પરણે એટલે ચન્દ્રમખુી , છોકરા થાય એટલે સયૂામખુી , સાસ ુથાય એટલે જિાલામખુી  

પત્ની ઇન્દ્ટરનેટ જેિી હોય છે, પહલેા તમને ડાઉનલૉડ કરે , પછી તમને ડીલીટ કરે અને પછી 

હને્દ્ગ કરે. 

આજ કાલ મોલમાાં છોકરો છોકરીનો હાથ પકડીને કેમ ચાલે છે? કારણ? પેલી ખરીદી કરિા 

દુકાનમાાં નહી ઘસુી જાય એટલે. 
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માણસને ખશુીના સમાચાર હોયતો તે વમઠાઇ તરફ જાય , સ્ત્રીને ખશુીના સમાચાર હોય તો ખટાશ 

તરફ જાય! 

 

અમેરીકનને ચાંન્દ્ર પર પહોચતા ત્રણ દીિસ લાગે, રશીયનને પાાંચ દીિસ લાગે, ઇન્દ્ડીયનને પાંદર 

દીિસ લાગે કારણ? કારણ કે તેને ઇમીગ્રીયાંન્દ્સ ક્લીયર કરતાજ ચૌદ દીિસ લાગે 

ત્રણ મીત્રો મોંઘિારીની િાતો કરતા હોય છે. પહલેો કહ ેભાઇ આજકાલતો બઘ ુલોન પરજ ચાલે 

છે. બીજો કહ ેસાચી િાત છે. લગ્ન માાંટે પણ લોન લેિી પડી. મારી તો સીટી પર છે. પહલેો કહ ે

મારી તો બેંક ઓફ બરોડા પર છે અને મારી તો ૮૧/૨ ટકાની છે. બીજો કહ ેમારી તો ૭૧/૨ ટકાની 

છે. બને્ન જણા ત્રીજાને પછેુછે કે અલ્યા ત ુકેમ બોલતો નથી? ત્રીજો કહ ેશ ુકરૂ મારી તો કો-

ઓપરેટીિ પર છે. 

 

એક ભાઇ પોતાના વમત્રને મળિા ગયા. વમત્રને બે છોકરા હતા. વમત્રએ એક છોકરાને પાણી લાિિા 

કહ્ય.ુ છોકરાએ પાણી આપ્ય ુએટલે પછી એણે પોતાના છોકરાને કહ્ય ુકાકાને નમસ્તે કરો અને કહ્ય ુ

આ મારા એક નાંબરનો છોકરો. પછી બીજાને બોલાવ્યો અને કહ્ય ુકાકાને નમસ્તે કરો. પેલાએ 

નમસ્તે કયુા એટલે કહ્ય ુઆ મારા બે નાંબરનો છોકરો. 

 

સીંધીઓ રમત ગમતમાાં કેમ હોતા નથી? 

કારણ કે બધા કોચ તેમને રમાડિાની ના પાડે છે. 

શા માટે? 

કારણ કે સીંધીઓ કોનાર મળતા દુકાન ખોલી નાખેં છે. 

 

એક માણસ પોતાની બૈરીને જાહરે રસ્તા િચ્ચે મારતો હતો એટલે લોકોએ કહ્ય ુરસ્તા િચ્ચે મારે છે 

એના કરતા ઘરે મારતો હોયતો આ બધા ભિાડાતો નહી થાય ને? પેલાએ જિાબ આપ્યો એ ઘરે 

મળે છે જ ક્ાાં? 



 

 

 

અમદાિાદની ઓળખાણ....અમદાિાદી હરામજાદી કેમ કહિેાય છે? 

અમદાિાદી હાંમેશા સસ્ત,ુસારૂ,ટકાઉ અને મજબતુ શોધે 

 

અમદાિાદના પાાંચ અક્ષ્રરના અથા... 

અમ.....પહલેો ને બીજો અક્ષર.... એટલે એ પોતાનો જ પહલેા િીચાર કરે 

દાિા....ત્રીજો ને ચોથો અક્ષ્રર....એ હાંમેશા જાત જાતના દાિાઓ જ કરતો હોય છે 

િાદ....ચોથો ને પાાંચમો.....કોઇ પણ િસ્તમુાાં િાદ વિિાદ ઉભોકરી નાશી જાય 

દિા....પાાંચમો ને ચોથો...દુનીયાની કોઇપણ જાતની ઓરીજનલ કે ડુપ્લીકેટ દિા અમદાિાદમાાં 

મળે 

મદ....બીજો અને ચોથો અક્ષ્રર એટલે એનામાાં મદ..અભભમાન પસુ્કળ હોય 

દાદ....ત્રીજો અને પાાંચમો અક્ષર સાચી ખોટી દાદ દેિાની આદત હોય છે 

અદા...પહલેો અને ત્રીજો...પહલેા નાંબરનો અદાકાર હોય છે 

દમ....પાાંચમો ને બીજો...એ બધાને દમ ખબુ જ મારતો હોય છે. 

 

બે ગામડડયાઓ ઈજજપ્પ્શયન મમીને જોતા હતા. તેની ઉપર ઘણા બધા પાટા બાાંધેલા જોઈ  

એકે કહ્યુાં : 'લાગે છે લોરી-અકસ્માત થયો છે. 

તરત બીજો બોલ્યો : 'હા. જો લોરી નાંબર લખ્યો છે BC 1760 !' 

 

પચાસમી લગ્નવતવથની ઉજિણીમાાં પવતની આંખમાાં અચાનક આંસ ુજોઈ પત્નીએ કારણપછૂ્ુાં   

પવત : 'તને ખબર છે આજથી પચાસ િર્ા પહલેાાં હુાં તને ચોરીછૂપીથી મળિા આવ્યો'તો ત્યારે તારા 

પપ્પાએ મને પકડી લીધો અને ધમકી આપી કે તુાં મારી દીકરી સાથે લગ્ન નહીં કરે તો તને 

જેલભેગો કરીશ !'  પત્ની : 'એમાાં રડિાનુાં શુાં ?' પવત : 'ના, હુાં કેટલો ભોળો હતો તે યાદ આિી 

ગયુાં.' 

  



 

 

વશક્ષકે પછૂયુાં : જો તમે 001 ડાયલ કરો તો શુાં થાય ?  

મગન : પોલીસજીપ ડરિસા ભગયરમાાં આિે બીજુ ાં શુાં થાય ? 

 

પ્રોફેસરે વિદ્યાથીઓને પોતપોતાના પે્રમીનાાં નામ લખિા કહ્યુાં.  

દસ સેકાંડ પછી છોકરીઓ બોલી : 'સર લખાઈ ગયુાં.'  

દસ વમવનટ પછી છોકરાઓએ કહ્યુાં : 'સપ્પ્લમેન્દ્ટરી પ્લીઝ !' 

 

વશક્ષક : એક િર્ામાાં કેટલી રાત આિે ? મગન : 10 રાત આિે.  

વશક્ષક : કેિી રીતે અલ્યા ?  

મગન : નિ-નિરાત્રી અને એક વશિરાત્રી. થઈ ગઈને દસ !! 

 

બાપ ુબીડી પીતા હતા. કોઈકે પછૂ્ુાં : બાપ,ુ ધમુાડા કાાં નો નીકળે ? 

બાપ ુ: આ અસ્સલ CNG બીડી છે એટલે….!! 

 

એક પવતએ પત્નીને તમાચો માયો. પત્ની ગસુ્સે થઈ ગઈ. 

પવત બોલ્યો : માણસ કોને મારે ? જેને એ પે્રમ કરતો હોય. 

પત્નીએ ડાબા હાથની બે ઝીંકી દીધી: 

તમે શુાં સમજો છો ? હુાં શુાં તમને ઓછો પે્રમ કરુાં છુાં ? 

 

રસ પડે એવુાં સિેક્ષણ. માત્ર 15% પરુુર્ોને જ મગજ હોય છે. બાકીના બધાને પત્ની હોય છે ! 

બોલો તારારમ…. ! 

 

સાંતાવસિંહનુાં ટાબડરયુાં અધો ભલટર પેટ્રોલ પી ગયુાં.  

સાંતાએ લાફો મારીને પછૂયુાં : ક્ૂાં વપયા પેટ્રોલ ?  

ટાબડરયુાં : ટીચરને બોલા કી મેરી એિરેજ કમ હૈ, સો મૈંને…. 



 

 

  

એક ભાઈની પત્નીને બીજા કોઈ સાથે દોસ્તી હતી. તે હાથમાાં ખલુ્લી ડરિોલ્િરે 'આજે તો એને મારી 

જ નાખુાં.' બોલતો બોલતો નીકળ્યો કે થોડીક િારમાાં ખાલી હાથે પાછો આવ્યો. ટોળામાાં જોનારાએ 

પછૂ્ુાં : 'અરે પાપે, િો નહીં વમલા ક્ા ?' ભાઈ : નહીં યાર, વમલા તો, પર ઉસને પછૂા ડક ડરિોલ્િર 

ડકતને મેં ખરીદી ? મૈંને બોલા છેસ્સોમેં. િો બોલા બારાસોમેં દેગા ? તો મૈંને બેચદી…. ક્ા કરેં, 

ધાંધે કા ભી તો દેખને કા ના…. 

 

ગ્રાહક : 'આ તમારી હોટલના નોકરો કેિા છે ? હજામત માટે ગરમ પાણી આપી ગયા તે કેટલુાં બધુાં 

ખરાબ હત ુાં. ?' મૅનેજર : 'અરે સાહબે ! એ તો તમારા માટે સિારની ચા મોકલી હતી. હજામતનુાં 

પાણી નડહ.' 

 

પવત (ગસુ્સામાાં) : 'હિે તુાં તારી મા પાસે ચાલ્યા જિાની ધમકી આપીશ. ખરુાં ને ?' પત્ની : 'ના, 

એિી ભલૂ હુાં નહીં કરુાં . હુાં તો મારી માને 

અહીં જ બોલાિિાની છુાં.' 

 

િીજળીઘરની બહાર બોડા લટકત ુાં હત ુાં. 

તેમાાં લખ્યુાં હત ુાં : 'આ થાાંભલાને અડનારનુાં મતૃ્ય ુવનવિત છે. જો કોઈ તેને અડકશે તો કાયદા મજુબ 

તેની પર કામ ચલાિિામાાં આિશે.' 

 

વશક્ષક : રામ ુ! તુાં િગામાાં ઊંઘી શકે નડહ ! 

રામ ુ: તમે િચમાાં વિકે્ષપ ન પાડો તો જરૂર ઊંઘી શકુાં, સાહબે ! 

 

જેલર : શુાં તને તારાાં ઘરિાળાાંની યાદ નથી આિતી ? 

કેદી : એ બધાાં તો આ જેલમાાં જ છે, સાહબે ! 

અમારી બદલી અલહાબાદ થઈ હતી. અમે રોજ ચાર ભલટર દૂધ લેતા હતા. અમે 



 

 

દૂધિાળાને પછૂ્ુાં : 'ભૈયાજી, તમારી ગાય રોજ કેટલા ભલટર દૂધ આપે છે ?' 

'બે ભલટર, સાહબે.' ' 

તો પછી ચાર ભલટર તમે કેિી રીતે આપો છો ? 

' 'એ તો ગાંગામૈયાની કૃપા છે, સાહબે.' 

 

'તમે એક ભલટરમાાં કેટલા ડકલોમીટર મોટર ચલાિો છો ? 

' 'એક ડકલોમીટર' 'એક જ ? 

' 'હા, બાકીના પાંદર ડકલોમીટર મારી પત્ની ચલાિે છે.' 

 

ડૉક્ટર ગમનલાલે તેમના દરદી હજારીમલને કહ્યુાં : 'તમારા પગે હજી સોજા છે, પણ એની ભચિંતા 

કરિાનુાં કશુાં જ કારણ નથી. 

હજારીમલ : 'સાહબે, જો આપના પગે સોજા હોત તો મને પણ એમાાં ભચિંતા કરિા જેવુાં લાગત નડહ.' 

પતુ્ર : 'વપતાજી, કોઈ વ્યક્ક્ત આપણા પક્ષમાાંથી બીજા પક્ષમાાં જાય તો તેને શુાં કહિેાય ?' 

વપતા : 'વિશ્વાસઘાત.' 

પતુ્ર : 'અને સામા પક્ષમાાંથી કોઈ આપણા પક્ષમાાં જોડાય તો ?' 

વપતા : 'દીકરા ! એને હૃદયપડરિતાન કહિેાય, સમજ્યો ?' 

 

લાલપુ્રસાદ એક િાર દિાની દુકાને જાય છે અને કહ ેછે મારા પૌત્ર માટે િીટામીનની ગોળી આપો. 

કેમીસ્ટઃ સર,િીટામીન એ,બી કે સી? 

લાલજુીઃ કોઇપણ આપો, એને તો હજુ બારાખડી પણ નથી આિડતી. 

  

લાલનેુ િીમાનમા એરહોસ્ટેસેઃ સાહબે આપ િેજીટેરીયન છો? 

લાલઃુ ના, હ ુતો પાલાામેન્દ્ટરીયન છુ. 

એરહોસ્ટેસઃ સાહબે મારા કહિેાનો મતલબ શાકાહારી છો કે માાંસાહારી ? 

લાલઃુ હુાં તો શાકાહારી પણ નથી ને માાંસાહારી પણ નથી, હ ુતો ભબહારી છુ. 



 

 

  

રાબડીદેિીએ લાલજુીને ફાાંફા મારીને કાંઇ શોધતા જોયા એટલે પછુ્ ુકે શુાં શોધો છો? 

લાલઃુ છુપો કેમેરો શોધુાં છુ. 

રાબડીદેિીઃ તમને કેિી રીતે ખબર પડી કે ઘરમા છુપો કેમેરો છે? 

લાલઃુ પેલો ટી.િી. િાળો હુાં શ ુકરૂ છુ તે બધ ુજોય છે. થોડી થોડી િારે કહ ેછે કે તમે ઝી.ટી.િી. 

જોઈ રહ્યા છો! 

 

જો કોઇ છોકરી ઉલટી કરે તો મા-બાપ પછુસેઃ કોણ છે એ નાલાયક? 

જો છોકરો ઉલટી કરે તો મા-બાપ પછુસેઃ ક્ા પીને આવ્યો નાલાયક? 

સારાાંશઃ કોઇ પણ ઉલટી કરે, છોકરાને જ નાલાયક કહિેામા આિે છે. 

 

સીંધીની અિસાન નોંધઃ 

મોટુમલના દાદા ગજુરી જિાથી એણે બેસણાની જાહરેખબર માટે ટાઇમ્સ ઓફ ઇંડીયામા ફોન કયો. 

મોટુમલઃ રવિિારના પેપરમા બેસણાની જાહરેખબરનો શુાં ભાિ છે? 

ટાઇમ્સ ઓફ ઇંડીયાઃ સાહબે, અમારો ચાર્જ એક શબ્દના ૫૦ રૂવપયા છે. 

મોટુમલઃ વિચારતા વિચારતા કહ,ે તો િરી મેરી લીખોની - દાદા ડેડ. 

ટાઇમ્સ ઓફ ઇંડીયાઃ સાહબે, જાહરેખબરમા ઓછામા ઓછા પાાંચ શબ્દો તો જોઇએ જ. 

મોટુમલઃ વિચારતા વિચારતા, માથ ુખાંજિાળતા કહઃે િરી થોડા સોચને દોની.... 

મોટુમલઃ તો ભૈ સાબ એસા કરોની, આપ લીખદોની કે દાદા ડેડ, હોન્દ્ડા ફોર સેલ. 

 

બાપ છોકરાને પછેુ છેઃ હુાં જ્યારે તને મારુ છુ, ત્યારે ત ુતારો ગસુ્સો કેિી રીતે શાાંત કરે છે? 

છોકરોઃ જાાંજરૂ સાફ કરીને! 

બાપઃ એનાથી તારો ગસુ્સો કેિી રીતે શાાંત પડે છે. 

જાજરૂ સાફ કરિા માટે તમારુાં ટુથ બ્રશ  

છોકરોઃ જાજરૂ તમારા ટુથબ્રશ િડે સાફ કરૂ છુાં. 



 

 

 

રાિણ કોને કહિેો? 

રાિણને તો િીસ આંખો હતી છતાાં એણે એક જ સ્ત્રી પર નજર બગાડી હતી જયારે તમારે બે આંખો 

છે છતાાં તમે બધી સ્ત્રીઓ તરફ નજર બગાડો છો! તો રાિણ કોને કહિેો? તમે જ જિાબ આપો. 

 

मुन्नाभाइः सरकीट अगर बीना दाांतोका कुत्ता काटे तो क्या करना चाहीये? 

सरकीटः सीम्पल! बीना सुइका इन्जेक्सन लेना चाहीये भाइ! 

 

भीखारीः ५० पैसे दे दे, तीन दीनसे खाना नही खाया. 

कां जुसः १० रु दुांगा, पहेल ेए बताकी ५० पैसेमे खाना कहा मीलता हे! 

 

सन्टाः बचपनमे २० मे मजले से गीर गया था. 

बन्टाः तो फीर बच गया की मर गया? 

सन्टाः अब कुछ याद नही, बहोत पुरानी बात है 

 

દદદઃ ડોક્ટર સાહબે લાાંબ ુજીિિાનો કોઇ રસ્તો ખરો? 

ડોક્ટરઃ લગ્ન કરી લે. 

દદદઃ શ ુલગ્ન કરિાથી લાાંબ ુજીિાશે? 

ડોક્ટરઃ ના લાાંબ ુતો નહી જીિાય, પણ લાાંબ ુજીિિાનો િીચાર કોઇ દીિસ નહી આિે. 

 

િર-કન્દ્યા શા માટે લગ્ન પહલેા એકબીજા ના હાથ મેળિે છે? 

બોક્સીંગ કરતા પહલેા જેમ બોક્સરો હાથ મેળિે તેમ આ એક શીષ્ટાચાર છે. 

 

માણસ લગ્ન કેમ કરે છે? 



 

 

પરુુર્ો સ્િગામાાં જિાનુાં કેમ પસાંદ કરે છે? જો એ સ્િગામાાં જાય તો ઘણુાં જ સારુાં  લાગે અને નકામાાં 

જાય તો ઘર જેવુાં લાગે! 

 

લોકો જ્યારે લિમેરેજ અને એરેન્દ્જમેરેજની ચચાા કરે ત્યારે રમજુ ઉત્પન થાય છે 

આ તો જાણે કોઇ એિો સિાલ કરે કે આપઘાત કરિો સારો કે કોઇ ખનુ કરી નાખે તે સારૂ? 

 

લગ્ન પછી માણસની ચાર જુદી જુદી અિસ્થાઃ 

સગાઇ પછીઃ સપુરમેન 

લગ્ન પછીઃ જેન્દ્ટલમેન 

દસ િરસ પછીઃ િોચમેન 

િીસ િરસ પછીઃ ડોબરમેન 

 

તમે ક્ારે કોઇને એની ભલુ બદલ અભભનાંદન આપો છો? 

જિાબઃ એના લગ્ન િખતે! 

 

એકિાર એક યિુક અને યિુતી પે્રમલગ્ન કરિા માંદીરે જતા હતા ત્યાાં ભયાંકર અકસ્માતમા બાંને્ન મ્રુ

ત્ય ુપામે છે. યમરાજા એમને સ્િગામા લઇ જાય છે. રસ્તે બાંને્ન િાતો કરે છે કે આપણે સ્િગામા લગ્ન

 કરીએ તો કેવ?ુ બાંને્ન યમરાજને આ સિાલ પછેુ છે. યમરાજ કહઃે મને ખબર નથી. આિી માાંગણી 

કોઇએ  

પહલેીિાર જ કરી છે. માટે હુાં તપાસ કરીને આવુાં છુ.યમરાજ,એક અઠિાડીય.ુ.બે અઠિાડીયા એમ  

કરતા ત્રણ મહીના થઇ જાય છે, આ બાજુ બાંને્ન િીચારે છે કે ધારો કે આપણને સાથે ના ફાિે તો અ

હીયા છુટાછેડા મળે કે નહી? એમ કરતા એક દીિસ યમરાજ એક મહારાજને લઇને આિે છે. યમરા

જ બને્નને કહઃે ચાલો,લગ્ન માટે તૈયાર થઇ જાિ. એટલે પેલા બાંને્ન યમરાજને કહ ેએક મીનીટ યમ

રાજ. અમને  

પહલેા એ જણાિો કે જો અમને બાંને્ન ને ના ફાિે તો સ્િગામા છુટાછેડા મળે કે નહી?એ સાાંભળતાાં જ  



 

 

યમરાજ ગસુ્સે થઇ ને બોલ્યાઃ આ સ્િગામા એક મહારાજ શોધતા મને ત્રણ મહીના લાગ્યા તો એક  

િકીલ શોધતા કેટલા િરસો લાગશે એનુાં તમને ભાનબાન છે? 

 

પરફોમન્દ્સન ુપે્રસરઃ 

એક િખત મરઘીઓના માલીકે બધી મરઘીઓને હકુમ કયો કે કાલથી તમારે બે બે ઇંડા મકુિાના 

છે. 

બીજે દીિસે એક સીિાયની બધી મરધીઓએ બે બે ઇંડા મકુ્ા.એટલે માલીકે એક ઇંડાિાળીને પુ

છ્ુાં કે તે કેમ એક ઇંડુ મકુ્?ુ 

પેલી બોલીઃ માલીક આ તો તમારી બીકને લઇને એક ઇંડુ મકુ્ુાં છે, ખરેખર તો હૂાં મરઘો છુાં 

 

घर म ेसब गलती मेरी 

ना करे गलती बीबी मेरी 

जो एक गलती करे...................अनजान 

जो दो गजती करे.....................नादान 

जो ज्यादा गलती करे................सेतान 

जो कभी अपनी गलती ना मान.े....अमेरीकन 

जो उनकी गलती कभी ना देखे......ब्रीटीश 

जहा परदेशीयो आकर गलती करे...अफघानीस्तान 

जो एक भी गलती माफ ना करे.....तालीबान 

जो गलतीओ पर गलती करे........पाकीस्तान 

और जो हर गलती माफ करे.......हीन्दसु्तान 

जो कभी गलती ना करे ?????????????? 

वो हे एक मात्र भगवान 

 

મપ્લ્લકા શેરાિત શટુીંગ માટે રેલિે સ્ટેશન પર જાય છે.  



 

 

ત્યાાં એક ભભખારી : બહને, ભગિાનના નામ ઉપર કાંઈ આપો  

મપ્લ્લકાએ ભભખારીને ૧૦૦૦ રૂવપયા આપ્યા. એટલે તેના સેકે્રટરીએ તેને પછૂ્ુાં કે તમે એને ૧૦૦૦ 

રૂવપયા...આટલા બધા પૈસા કેમ આપ્યા? એટલે મપ્લ્લકાએ જિાબ આપ્યો કે જજિંદગીમાાં પહલેીિાર 

કોઈએ બહને કહી છે!  

 

બોય ફે્રન્દ્ડ પોતાની ગલાફે્રન્દ્ડને કીસ કરિા જાય છે. 

ગલાફે્રન્દ્ડઃ અત્યારે નહી, લગ્ન પછી. 

બોય ફે્રન્દ્ડઃ જ્યારે તારા લગ્ન થાય ત્યારે મને જણાિજે. 

 

બન્દ્ટાઃ ચાંન્દ્દુ સાયકલ અને બસમા શ ુફરક હોય છે? 

ચાંન્દ્દુઃ બન્દ્ટા, બસનુાં સ્ટેન્દ્ડ બસ જોડે કોઇ દીિસ નથી જત,ુ પરાંત ુસાયકલન ુસ્ટેન્દ્ડ હાંમેશા સાયકલ 

જોડે જાય છે. 

 

સાન્દ્ટાઃ બન્દ્ટા તારી કારનુાં ટાયર પાંચર કઇ રીતે થય?ુ 

બન્દ્ટાઃ એક દારૂની બોટલ નીચે આિી ગયી હતી. 

સાન્દ્ટાઃ તને દારૂની બોટલ દેખાઇ નહી? 

બન્દ્ટાઃ બોટલતો જે મારી કાર નીચે આિી ગયો એના ગજિામા હતી. 

 

ચાંન્દ્દુ ટે્રનમા ચઢિા ગયો ને આકાશિાણી થઇ ચાંન્દ્દુ તારી ટે્રન આજે પાટા પરથી ઉતરી જશે. 

એટલે ચાંન્દ્દુએ ટે્રનમા જિાનુાં માાંડી િાળ્ય ુચાંન્દ્દુ પ્લેઇનમા ચઢિા ગયો ત્યાાં ફરી આકાશિાણી થઇ 

તારૂ પ્લેઇન કે્રશ થઇ જશે એટલે એ પાછો ફયો ચાંન્દ્દુ બસમા ચઢિા ગયો તો આકાશિાણી થઇ  

આ બસનો અકસ્માત થશે ચાંન્દ્દુઃ આપ કોણ છો? અિાજ આવ્યો હુાં ભગિાન છુાં 

ચાંન્દ્દુઃ હુાં જ્યારે ઘોડા પર ચઢયો ત્યારે તમે કયાાં હતા? 

 

 



 

 

 

ચાંન્દ્દુની પત્નીઃ તમે તો હજારમાાં એક છો? 

ચાંન્દ્દુએ પત્નીને એક લાફો માયો 

ચાંન્દ્દુની પત્નીઃ લાફો કેમ માયો? 

ચાંન્દ્દુઃ બીજા ૯૯૯ કોણ છે? 

 

ભીખારીઃ શેઠ, તમારા પડોશીએ પેટભરીને ખિડાવ્યુાં છે, આપ પણ કાંઇ ખિડાિો. 

મારિાડીઃ લે આ હજમોલા ખા..બધ ુપચી જશે. 

 

સાન્દ્ટાઃ બન્દ્ટા આ કેિી ડદિાસળી લાવ્યો છે, એક પણ સળગતી નથી. 

બન્દ્ટાઃ હોય નહી, હુાં તો એક એક દીિાસળી ચેક કરીને લાવ્યો છુાં 

 

િકીલ ચાંન્દ્દુનેઃ ગીતા પર હાથ રાખીને કહો કે........ 

ચન્દ્દુઃ િકીલ સાહબે તમે પણ ખરા છો, સીતા પર હાથ મકુ્ો એટલે તો કોટામા આિવુાં પડ્,ુ હિે 

ગીતા પર હાથ મકુિા કહો છો. 

 

મગનઃ શેઠ મારા લગ્ન થઇ ગયા છે એટલે પગાર િધારી આપો. 

ચાંન્દ્દુઃ ફેક્ટરી બહાર થયેલી દુઘાટના માટે ફેક્ટરી જિાબદાર નથી. 

 

સાન્દ્ટાઃ કાલે મને એક માણસે ચાકુ બતાિીને લટુી લીધો. 

બન્દ્ટાઃ પણ ત ુતો બાંન્દ્દુક સાથે રાખે છે? 

સાન્દ્ટાઃ એતો મે સાંતાડી દીધી નહી તો એ પણ લટુી લે તે. 

 

માલીકઃ ચાંન્દ્દુ, ત ુતો કહતેો હતો કે તને થાક નથી લાગતો ને આજે ફરીિાર ઉંઘતા પકડાઇ ગયો 

ચાંન્દ્દુઃ મને થાક નહી લાગિાનુાં કારણ જ એ છે. 



 

 

 

 

लडकीवालःे बेटा ड्ीांक करते हो? 
लडकाः हा 
लडकीवालःे सीगारेट? 
लडकाः हा 
लडकीवालःे जुआ/सट्टा? 
लडकाः हा 
लडकीवालःे दांगा फसाद? 
लडकाः हा 
लडकीवालःे सारी नेगेटीव पोइांट ही है की कोइ पोझीटीव भी है? 
लडकाः है ना 
लडकीवालःे क्या? 
लडकाः एच आइ वी 
 
पप्पु पीन्की को पसांद करता है 
और 
पीन्की पप्पुके भाइको 
जबके 
पप्पुके भाइको पीन्कीकी बहन अच्छी लगती है 
और 
पीन्कीकी बहनतो पप्पुको पसांद करती है 
हालाकी 
पप्पु पहेले से ही पीन्कीको चाहता है 
अब जबकी 
पीन्कीको पप्पु अच्छा नही लगता 
और 



 

 

पप्पुका भाइ पीन्कीके लीये राजी नही है 
और 
पप्पु पीन्कीकी बहनसे प्यार नही करता 
जबकी 
पीन्कीकी बहनको पप्पुका भाइ अच्छा नही लगता 
ये उनकी प्रोब्लेम है, तो आप क्यो आपका दीमाग खराब करते हो? 

  

પોપકોના બનાિો ત્યારે આટલા બધા ઉછળે છે કેમ? 

ગેસ પર બેસીને જુિો, એની મેળે જ ખબર પડી જશે ! 

 

ચાંદુઃ અમે મોબાઇલ મેરેજ બ્યરુો શરૂ કયુા છે. 

સગપણ માટે ૧ નાંબર દબાિો, વિિાહ માટે ૨ નાંબર દબાિો, લગ્ન માટે ૩ નાંબર દબાિો. 

સરદારજીઃ મારે બીજા લગ્ન કરિા છે તો શ ુદબાવુાં? 

ચાંદુઃ તારી પહલેી બૈરીન ુગળુ દબાિ. 

 

સરદારની એક ઝાડપર ચઢી એટલે એક િાાંદરાએ કહ્યુાં, ઝાડપર કેમ ચઢી? 

સરદારનીઃ સફરજન ખાિા. 

િાાંદરોઃ પણ આ તો આંબાન ુઝાડ છે. 

સરદારનીઃ તો શ ુથય,ુ સાથે સફરજન લઇને ચઢી છુાં. 

 

પ્રીન્દ્સીપાલઃ જો કોઇ છોકરો છોકરીઓની હોસ્ટેલ તરફ ફરતો દેખાશે તો પહલેીિાર-૩૦૦,બીજીિાર-

૫૦૦ અને ત્રીજીિાર ૮૦૦ રૂપીયા દાંડ કરિામા આિશે. 

ચાંદુઃ સાહબે, મહીનાના પાસનો શ ુભાિ છે? 

 

 



 

 

સાસ ુિહનેુઃ તને ભગિાને બબ્બે આંખો આપી છે તો ત ુચોખામાાંથી બે-

ચારકાાંકરા નથી કાઢી શકતી? 

િહઃુ સાસજુી ભગિાને તમને બત્રીસ દાાંત આપ્યા છે તો શુાં તમારાથી બેચાર કાાંકરા નથી ચાિી શ

કાતા? 

 

જે માણસ કાયમ જ હસતો હોય તેને શ ુકહિેાય? 

જિાબઃ હસમખુ અને જે માણસન ુહસિાનુાં કાયમ માટે બાંધ થઇ ગયુાં હોય તેને શ ુકહિેાય? 

જિાબઃ હસબન્દ્ડ 

 

ચાંદુઃ સરદારજી તમારી છત્રી કાાંણી થઇ ગઇ છે,તો નિી કેમ નથી ખરીદતા? 

સરદારજીઃ િરસાદ જો બાંધ થઇ જાય તો ખબર કેિી રીતે પડે! 

 

ચાંદુ સાધ ુમહારાજનેઃ મહારાજ મારી બૈરી ખબુ જ હરેાન કરે છે તો કોઇ ઉપાય બતાિો? 

મહારાજઃ જો મારી પાસે ઉપાય હોત તો હુાં સાધ ુશ ુકામ થાત! 

 

એક સાધ ુમહાત્મા ખબુ જ ચમત્કારી હતા. જો કોઇ બરુી નજરિાળુ ત્યાાં જાય તો સળગીને રાખ થ

યી 

જત.ુ 

સલમાનખાન ગયો-સળગીને રાખ થઇ ગયો 

શક્તીકપરુ ગયો-સળગીને રાખ થઈ ગયો 

મલ્લીકા શેરાિત ત્યાાં ગઇ અને અનથા થઈ ગયો સાધ ુમહાત્મા સળગીને રાખ થઈ ગયા. 

 

રાિણને પસ્તાિો થયો એટલે એણે રામની માફી માાંગિાનો નીણાય કયો અને રામ પાસે ગયો. 

રાિણે રામના મહલેનો દરિાજો ખટખટાવ્યો 

રામે આિીને દરિાજો ખોલ્યો 



 

 

પણ, રાિણ ઘણી મ ૂાંઝિણમા પડી ગયો 

જિાબ આપો....રાિણની મુાંઝિણ શ ુહશે? 

" 

" 

રાિણ િીચારતો હતો કે ક્ા મોઢે માફી માાંગ?ુ (તેના દસ મોઢામાાંથી) 

 

રાિણના કોયડાનો જિાબ આપો 

રાિણ ડાન્દ્સ ક્લબમાાં જાય છે, પરાંત ુબીજા બધા કરતા તેની પાસે ટીકીટના દસ ઘણા પૈસા લેિા

મા આિે છે.કારણ? કારણકે એન્દ્ટ્રી ફી માથાદીઠ ૫૦૦ રૂપીયા હતી 

 

પત્ની પીયર જઇને પતીને રોજ ફોન કેમ કરે છે? 

એ યાદ અપાિિા કે મશુીબત ટળી નથી, પાછી આિિાની છે? 

 

જુગારી પત્નીને કહઃે યધુીષ્ઠીર પણ જુગાર રમતા હતા. હુાં રમ ુત્યારે મને કેમ રોકે છે? 

પત્નીઃ નહી રોકુાં, પણ એટલુાં યાદ રાખજો કે રૌપદીને પાાંચ પતી હતા! 

 

લાઇટ ગ્રીન થિા છતા એક સરદારજીએ પોતાની કાર ત્યાાં જ ઉભી રાખતા ટ્રાફીકપોલીસ એની પા

સે જઇને કહ ેછે સરદારજી લીલી લાઇટ થઇ ગઇ છે છતા ગાડી કેમ ઉભી રાખી છે? 

સરદારઃ મારે જમણી બાજુ મારા ભાઇને ત્યાાં જવુાં છે 

પોલીસઃ સરદારજી જલ્દી કરો લીલી લાઇટ ચાલ ુછે 

સરદારજીઃ યાર તમે ખરા છો આ બોડાતો િાાંચો-NO RIGHT TURN ON RED 

 

લાલપુ્રસાદ એક દુકાનમા જઇને દુકાનદારને કહ ેછે, આ મારો ફોટો દુકાનમા કેમ રાખ્યો છે?  

તમે મારા પ્રશાંસક છો? 

દુકાનદારઃ લાલજુી એ તમારો ફોટો નથી પણ અરીસો છે! 



 

 

 

 

બે સરદારજીને રસ્તામા બે બોમ્બ મળે છે. 

પહલેો સરદારઃ ચાલ આપણે આ બોમ્બ પોલીસને આપી દઇએ 

બીજો સરદારઃ પણ ત્યાાં જતા એક બોમ્બ ફુટી જાય તો 

પહલેો સરદારઃ તો પોલીસ આગળ જુઠુ બોલિાન ુકે એકજ બોમ્બ મળેલો! 

 

િાહ રે ગાાંધી, ખરેખર િાણીયાનો દીકરો ત ુાં જ કહિેાય. આવ્યો હતો લાંગોટમા અને ઘસુી ગયો 

૫,૧૦,૨૦,૫૦,૧૦૦,૫૦૦ અને ૧૦૦૦ રૂવપયાની નોટમાાં! 

 

ચાંપાઃ ડોક્ટર સાહબે જલ્દી મારે ઘરે આિો,મારો છોકરો બ્લેડ ગળી ગયો છે 

ડોક્ટર જિાની તૈયારી કરે છે ત્યાાં પાછી ફોનની ઘાંટી િાગે છ. 

ચાંપાઃ ડોક્ટર સાહબે હિે આિિાની જરૂર નથી,મારા પતીની દાઢી કરિાની બ્લેડ મળી ગઈ! 

 

દદદઃ ડોક્ટર સાહબે,તમે નસા ઘણી સારી રાખી છે,એનો હાથ ફરતા જ હુાં સારો થઇ ગયો. 

ડોક્ટરઃમને ખબર છે, થપ્પડનો અિાજ મે પણ સાાંભળ્યો હતો! 

 

છોકરીનો બાપઃ હ ુનથી ઇચ્છતો કે મારી દીકરી આખી જીન્દ્દગી એક ગધેડા જોડે પસાર કરે! 

છોકરીનો પે્રમીઃ એટલા માટે જ એને હુાં અહીથી લઇ જિા આવ્યો છુાં! 

 

એક ચાઇનીઝ પે્રમીઓને લગ્ન પહલેાાં જ જોડીયા બાળકો જન્દ્મે છે. 

બોલો એના નામ શુાં રાખ્યા હશે? 

જો-હઆુ,સો-હઆુ! 

 

એક તોતડો લેખક હતો. તે એક પ્રોડ્સુર પાસે ગયો. એણે પ્રોડ્સુરને પોતાની લખેલી સ્ટોરી  



 

 

સાંભળાિી. સ્ટોરી બે કલાક સધુી ચાલતી રહી.સ્ટોરી પરુી થયા પછી પ્રોડ્સુર તોતડા લેખકને ભેટી 

પડયો અને બોલ્યોઃ ક્ા ગજબકી સ્ટોરી હૈ! ડફલ્મકે સારે ડકરદાર તોતલે હૈ!!! 

 

પાંજાબમાાં સાન્દ્ટાના ગામમા ભગુોળના સાહબેે દુવનયાનો નક્શો બતાિી ભારત ક્ાાં છે તે બતાિિા  

કહ્ય.ુ બન્દ્ટાએ આંગળી ઉંચી કરી એટલે સાહબેે તેને ભારત શોધી કાઢિા કહ્યુાં. બન્દ્ટાએ ભારત શોધી 

બતાવ્યુાં.પછી સાહબેે બધાને સિાલ પછુયો કે ભારતની શોધ કોણે કરી?એક સાથે બધા સરદારના 

છોકરાઓ બોલી ઉઠયા, બન્દ્ટાએ. 

 

બૈરીએ રાતના ઉઠીને જોયુાં તો એનો િર દેખાણો નહી. નીચે જઈને જુિે તો બેઠો બેઠો કોફી પીતો 

તો ને રોતો’તો. “વ્હાલી તને યાદ છે  િીસ િરસ પહલેા તારો બાપ આપણને દડરયા ડકનારે પે્રમ 

કરતા જોઈ ગયો હતો  ?” “હા  કેમ ભલૂાય ” ” પછી એણે કહ્યુાં  ” કાાં તો મારી દીકરી ને પરણ 

નહીતો જેલ ભેગો કરીશ અને આપણા લગન થયા.” “હા ડાભલિંગ, િીસ િરસ થઇ ગયા પણ તમુ 

રુિે છે કેમ? “િાઘરણ, કાળમખુી  ,  મને થાય છે જેલ માાં ગયો હોત તો આજે  છુટી ગયો હોત ! 

 

એક ડહન્દ્દુસ્સ્તાની મરી ગયો. સ્િગે પહોચ્યોં. ત્યાાંખબર પડી કે જુદી  જુદી િીભાગ છે.જરમન, 

જાપાનીસ, અમેડરકન.એણે અમેડરકન પસાંદ કયુું.ત્યાાં તને ઈલેક્રત્રક ખરુવશ પર બેસાડશે શોક 

આપશે પછી ખીલા િાળી ગાદી પર સિુરાિશે પવછ અમેડરકન સૈનીક આવિ તને હટાંરથી  ખબુ 

ફટકારશે.ડહન્દ્દુતાની તો ગભરાણો કે” તો પછી મને જાપાવનસ આપો. સ્િગાિાળો કે બધે સરખુાંજ 

છે.મરેલૉ કે તો પછી ડહન્દ્દુસ્તાન ના વિભાગ મા આટલી ગરદી કેમ છે? ” એમા એવુાં છે કે બધા 

એજ પસાંદ કરેછે કારણકે ઈલેક્ક્ત્રક ખરુવશની લાઇટ ગયેલી છે,ગાદીના ખીલા ટુટી ગયા છે ને 

ભારતનો સૈવનક સરકારી નોકર છે, આિે છે, ચા- બીડી પીએછે ને રજીસ્ટરમા સડહ કરીચાલ્યો જાય 

છે ! 

 

સરકસનો ખેલ ચલી રહ્યો હતો.રીંગ્માસ્તર વસિંહ જોડે  ખેલ કરતો હતો.વસિંહ એક સ્ટુલ પર બેઠો 

હતો.વસિંહ ેમોઢુ ખોલ્યુાં અન ડરિંગમાસ્ટર તેનુાં મોઢુાં  વસિંહના મ્હોમા નાખ્યુાં. થોડીિાર પછી કાઢી લીધુાં 



 

 

ને વસિંહ પાાંજરામા ચાલ્યો ગયો. અને ડરિંગ્મમાસ્તર બોલ્યો ” જે આ કરી દે તેને લાખ રુવપયા ઇનામ 

!  

પહલેી લાઈનમાથી એક માયકાાંગલો ઉભો થઈ કહ ેહ ુ

કરી તો  શકુાંપણ મારુાં મોઢ ૂવસિંહ જેટલુાં નડહ ખલેુ !!! 

 

ડોક્ટરઃ તમારા પતીને ખાસ કોઇ તકલીફ નથી. એને આરામ અને શાાંતીની જરૂર છે. આ ઉંઘની  

ગોળીઓ લો. 

દદદની પત્નીઃ મારે આ ગોળીઓ એને કયારે આપિાની 

ડોક્ટરઃ એ ગોળીઓ તમારા માટે છે. 

 

પતીઃ આજે તો રિીિાર છે અને મારે મજા માણિી છે. એટલે હુાં સીનેમાાંની ત્રણ ટીકીટો લાવ્યો છુાં 

પત્નીઃ ત્રણ ટીકીટો કેમ? ત્રીજી કોના માટે. 

પતીઃ એક તારી અને બે તારા પપ્પા અને મમ્મીની 

 

ચન્દ્દભાઈ   બાણ ુિરસના ને મગનભાઈ પાંચ્યાશીના.બેય જણા માંડદરને ઓટલે બેસી િાતો 

કરતાતા 

ચન્દ્દુભાઈ – આજન ુછાપુાં િાાંચ્યુાં ? 

મગનભાઈ _- ના ચન્દ્દુભાઈ – સમાચાર છે પ્રાણી ગ્રહુમા સીનીયસા ને પ્રિેશ મફત. 

મગનભાઈ – તે અત્યાર સધુી ઘરડા ઘર મા મોકલતા હિે પ્રાણીગ્રહુ મા મોકલશે ! 

 

સિાલ: 

(૧) પ્રથમ વિદેશમાાં હિાઈ મસુાફરી કરનાર ભારતીય સન્નારીનુાં નામ કહો? 

(૨) માદા કાાંગારુાંન ુાં બચ્્ુાં ખોિાઈ જાય તો તે શુાં કહ?ે 

(૩) હાથીને કીડીને પે્રમ થાય છે અને લગ્ન કરિા માાંગે છે પણ કીડીના માતા-વપતા એ માટે રાજી 

નથી, કારણ શુાં? 



 

 

(૪) એક સુાંદર સ્ત્રીને જોઈને સરદારજીના મગજમાાં શુાં વિચાર આવ્યો હશે? 

(૫) ધમુ્રપાન,કેફી પીણા, ચારસ,ગાાંજો,મટન,ચરબીિાળો ખોરાક,જાડાપણુાં,અને પોલ્યસુન હાટાએટેક 

= શુાં જિાબ છે?  

 

જિાબ નીચે મજુબ છે 

(૧) આટલુાંય ખબર નથી? રામાયણ િીશે ખબર છે કે નડહ? સીતાજીએ રાિણ સાથે પહલેી હિાઈ 

મસુાફરી કરેલી. 

(૨) માદા કાાંગારુાં કહશેે કે મારુાં  ખીસુાં કોણ કાતરી ગયુાં? 

(૩) કીડીના માાં-બાપ બે આગળ દાાંતિાળો છોકરો કેિી રીતે પસાંદ કરે? 

(૪) સરદારજીના મગજમાાં વિચાર આવ્યો હશે કે મારી માાં આિી સુાંદર હોત તો હુાં પણ આિોજ 

સુાંદર હોત. 

(૫) લે ગઈ ડદલ.  

 

સન્દ્તા : શુાં તમે મને સરદારને ભબઝી રાખિાની બે તરકીબ બતાિશો ? 

બન્દ્તા : હા ચોક્કસ, પહલેી એ કે એક ગોળાકાર રૂમમાાં બે સરદારને લઈ જાિ અને તેમને કહો કે 

ખણૂામાાં બેસી જાિ અને બીજી એ કે એક પેપરની બાંને બાજુ લખો પીટીઓ (પાછળ જુઓ)… પછી 

જુઓ મજા. 

 

એક ફકીર ભીખ માાંગિા મસ્જીદની બહાર બેઠો.,બધા નમાજીઓ એનાથી સાંતાઇને જતા રહ્યા. 

પછી તે માંદીર,ચચા અને ગરુુદ્વારા ગયો,પણ બધા એની નજરથી બચીને ભાગી ગયા. પછી તે  

દારૂના પીઠા પાસે જઇને બેઠો,ત્યાાં દરેક દારૂડીયાઓ એના કટોરામાાં કાંઇને કાંઇ નાખીને જતા  

હતાથોડીિારમા એનો કટોરો પૈસાથી ભરાઇ ગયો, એટલે એણે આકાશ તરફ જોઇને ભગિાનને કહ્ય ુ

િાહ! મારા ખદુા,તમે રહો છો ક્ાાં અને એડે્રસ ક્ાાંનુાં આપો છો? 

 

 



 

 

કાકા પહલેીિાર પ્લેઇનમાાં અમેરીકા જતા હતા. કાકાને કોઇએ કહ્ય ુહત ુાં કે પ્લેઇનમા દારૂ મફત મળે

 અને ખબુસરુત એરહોસ્ટેસો તમને દારૂ પીિડાિે. કાકાને એરહોસ્ટેસે પછુ્ુાં કે કોલ્ડીંક્સ,વ્હીસ્કી, 

િાઇન કે બીયર.  

કાકાઃ વ્હીસ્કી 

એરહોસ્ટેસઃ આઇસ 

કાકાઃ એકલો જ છુાં,ત ુકહ ેત્યાાં આઇસ.  

 

એક પરણીત દાંપતીને ભયાંકર અકસ્માત થાય છે. પત્નીનુાં મોઢુાં છુાંદાઇ જાય છે. પ્લાસ્ટીક સર્જરી 

માટે પત્નીને ખાસ પ્રકારની ચામડીની જરૂર પડે છે. એના િરની ચામડી તે માટે યોગ્ય જણાય છે. 

પરાંત ુતેના ચહરેાની ચામડી ઓછી પડે છે એટલે તેના BUTTOCKS(ઢ્ગરા-કુલા)ની ચામડી લેિાનુાં 

નક્કી થાય છે. પતી તેને માટે સાંમતી આપે છે. ડોક્ટર પતી અને પત્ની િચ્ચે સાંમતી થાય છે કે 

આ િાત બીજાને ખબર નહી પડિી જોઇએ જેથી પત્નીને લોકો િચ્ચે ક્ષોભમા નહી પડવુાં પડે.સર્જરી 

પછી પત્ની પહલેા કરતા પણ ખબુજ સુાંદર લાગે છે. પત્નીને પતીએ આપેલા ભોગ માટે ખબુજ 

આભાર વ્યક્ત કરિાનુાં મન થાય છે એટલે એક દીિસ તેપતીને કહ ેછે કે તમે મારા માટે જે કયુા 

તેનો બદલો હુાં કેિી રીતે િાળી શકુાં? પતી તેને કહ ેછે તારે બદલો િાળિાની જરૂર નથી. તારી મા 

તને ગાલ પર જ્યારે ્ુાંબન કરે છે ત્યારે મને બદલો મળી જાય છે. 

 

બે્રડ પીટ અને વિદ્યાબાલને લગ્ન કયાા પછી તેમના ઘરે વિદ્યાથીઓના ટોળા કેમ ભેગા થયા? 

જિાબ આપો? 

કારણ કે પરણ્યા પછી વિદ્યાબાલન થઇ ગઇ વિદ્યાપીઠ. 

 

राहुलगाांधीः मोम, आपकी वजहसे मेरी शादी नही होती है?  

सोननयागाांधीः क्यु बेटा? 

राहुलगाांधीः क्योकी आप सब लोगोको कहती है, मुझ ेबहुमत दो. 

 



 

 

 

 

 

બ્રસુલી શક્તીશાળી માણસ હતો પરાંત ુતેની બેનને ત્યાાં બાળક આિિાથી તે મામલુી માણસ થઇ  

ગયો. 

કારણ શ?ુ 

કારણ કે એનો ભાણીયો એને મામ ુલી કહીને બોલાિતો થઇ ગયો. 

 

સાન્દ્ટાઃ મને કોફી પીધા પછી ઉંઘ નથી આિતી 

બન્દ્ટાઃ મારે તારાથી ઉંધ ુછે, હુાં જો ઉંધી જાિ તો પછી મારાથી કોફી નથી પીિાતી 

 

एक दीन एक आदमी अपन ेनोकर सन्टाको प्रप्रयागोल्ड बबस्कीट लेन ेभेजता है. 

नोकर बबस्कीट लेने पाकीस्तान जाता है 

बोलो क्यो? 

क्योकी उसने टी.वी. पर एड देखी थी..."हकसे माांगो प्रप्रयागोल्ड". 

 

एक नदीके पुलपर खडी सब लड्कीया एक ही लडकेकी दीबानी थी. 

बोलो उस लड्केका नाम क्या है? 

जरा सोचो तो...... 

नही मालुम? 

उसका नाम है ककसना 

क्यो? 

 

જો હૈ અલબેલા, મદ નૈનોિાલા, જજસકી દીિાની બ્રીજ કી હરબાલા 

િો ડકસના હૈ! 



 

 

 

 

 

Why are Indian husbands called "MADE OF SILVER"AndWhy are American husbands 

called "MADE OF GOLD"?  

Thoda to socho Nahi malum kyo ki American wives call their husband "A u" ( Scientific 

Symbol for Gold) 

 

સાન્દ્ટા બન્દ્ટાનેઃ દીકરા રીઝલ્ટ શ ુઆવ્યુાં? 

બન્દ્ટાઃ પપ્પા એક િર્ા ઔર લાગશે 

સાન્દ્ટાઃ કોઇ બાત નહી. ભલે ૨,૩ કે ૪ િર્ા લાગે, ત ુનાપાસ નહી થતો. 

 

કાકાનુાં રાતે ટે્રનમા જવુાં. નીચેની સીટ પર બેસવુાં.એક સરદારજીનુાં કાકા સાથે ઝગડવુાં કે નીચેની 

સીટ મારી છે. તમારી ઉપરની સીટપર જઇને બેસો.  

કાકાઃ ગાડી ચાલ ુથશે એટલે ઉપર જતો રહીશ અને બબડયા સરાદારોમા અક્કલ ક્ારે આિશે. 

સરદારઃ કાકા,સરદારો તો તમારા િાણીયા કરતા ઘણા જ હોવશયાર હોય છે એટલે જ લશ્કરમાાં 

,ફાઇનાન્દ્સ કે િડાપ્રધાન બધે જ સરદારો છે. 

કાકાઃ તારા જેિા અક્કલ િગરના સરદાર જોડે કોણ માથાકુટ કરે. 

સરદારઃ કાકા આજે તમને બતાિી આપીશ કે સરદાર કેટલા હોવશયાર હોય છે. 

સરદારનો ભત્રીજોઃ સરદારને, મારે પેલી ચેઇન ખેચિી છે. 

સરદારઃ ્પુ બેસ,ચેઇન ખોટી રીતે ખેચે તો ૫૦૦ રૂવપયાનો દાંડ થાય.  ભત્રીજાનુાં ખબુ જ રડવુાં 

એટલે સરદાર ભત્રીજાને કહ ેમારી પાસે ફક્ત ૩૦૦રૂપીયા છે. જેલમા જવુાં પડશે. ભત્રીજો કહ ેમારી 

પાસે ૨૦૦રૂપીયા છે. ચાલશે.એટલે સરદાર કાકાને ફસાિિા ભત્રીજાને કહ ેકે ચેઈન ખેચ. એટલે 

ભત્રીજો ચેઈન ખેંચે છે અને ગાડી ઉભી રહ ેછે. ગાડા અને ટી.ટી. આિીને સરદારજીને પછેૂ છે કે 

ચેઈન કોણે ખેંચી? એટલે સરદારજી ઉપર કાકા તરફ આંગળી બતાિીને ઈશારો કરે છે. 



 

 

ટી.ટી.: કાકા, ચેન તમે ખેંચી? 

કાકા: હા, મેં ખેચી  

ટી.ટી.:કાકા તમારે દાંડ ભરિો પડશે. 

કાકા: કેમ? 

ટી.ટી.: આ તો સાંકટ સમયની સાકળ છે, એ કાંઈ ગમે ત્યારે નહીં ખેંચાય  

કાકા: આ સરદાર અને તેના ભત્રીજાએ મને મારીને મારા ૫૦૦ રૂવપયા પડાિી લીધા, મને જાનનુાં 

જોખમ લાગ્યુાં એટલે મેં ચેઈન ખેંચી. 

પોલીસે સરદારજીઓની ઝડતી લીધી અને એમની પાસેથી ૫૦૦ રૂવપયા મળ્યા એટલે તેમને 

જેલમાાં લઈ ગયા અને કાકાને પેલા લોકો પાસેથી મળેલા ૫૦૦ રૂવપયા આપ્યા. કાકાએ જતા જતા 

સરદારજીને પછૂ્ુાં કે કોનામાાં િધારે અક્કલ છે? 

 

એક સાંત મહાત્મા એક દારૂડીયાને દારૂ છોડાિિા માટે સમજાિે છે.તે બે ગ્લાસ લે છે અને એકમા 

શરાબ અને ભબજામા પાણી ભરી અંદર કીડા નાખે છે .શરાબમાના કીડા મરી જાય છે  એટલે 

મહાત્મા દારૂડીયાને કહ ેશરાબ પેટમા જાય તો શ ુથાય એ ખબર પડી. 

દારૂડીયોઃ હા, મહાત્માજી, દારૂ પેટમા જાય એટલે પેટમાના કીડા મરી જાય અને કોઇ દીિસ માાંદુ 

ના પડાય. 

 

દારૂડીયાની પત્નીઃ જુિો આ પેપરમા આવ્યુાં છે લઠ્ઠાથી ૧૫૦ માણસો મરી ગયા 

દારૂડીયોઃ સારુ, કાલથી બાંધ 

પત્નીઃ મારા સમ, કાલથી દારૂ પીિાન ૂબાંધ? 

દારૂડીયોઃ ગાાંડી દારૂ નહી પેપર બાંધ. 

 

દારુડીયો દારુની દુકાનિાળાને ઘરે િારાંિાર ફોન પર ફોન કરે છે અને એક જ સિાલ દુકાનિાળાને

 પછેુ છે કે દુકાન ક્ારે ખલુશે?,દારુની દુકાનિાળો કહ ેસિારે નિ િાગે ખલુશે. િારાંિાર દારુડીયા



 

 

ના ફોનથી દુકાનિાળો કાંટાળીને કહ ેછે તુાં ક્ાાંથી બોલે છે, હૂાં હમણા પોલીસને ફોન કરી તારી ખબ

ર લઉ છુાં. દારુડીયોઃ હુાં તો તમારી દુકાનમા પરુાઇ ગયો છુાં એટલે દુકાન ક્ારે ખલુશે એમ પુુ્છુાં છુ. 

 

एक आदमी मरने पडा है, उसे क्या खीलाओगे? 

मीठाइ.......ना ना ना 

फरसान......ना...ना...ना 

जरा सोचो.. 

और सोचो... 

नही मालुम......... 

अरे यार बबरला व्हाइट ससमेन्ट 

मगर क्यो? 

क्योकी उसमे जान है! 

 

टीचरः A फोर? 

प्रवध्याथथः धीरे से बोलता है apple 

टीचरः जोरस ेबोलो 

सब लडकेः जय माताजी 

 

સાન્દ્ટા અને બન્દ્ટા બાંને્ન વશકાર કરિા નીકળ્યા .ત્યાાં  બન્દ્ટા એકદમ બેભાન થઇને નીચે પડી જાય છે, 

શ્વાસ  બાંધ પડી ગયો હોય એમ લાગિાથી સાન્દ્ટા ઇમરજન્દ્સીને ફોન કરે છે. 

સાન્દ્ટાઃ ઇમરજન્દ્સી, અમે શીકારે નીકળ્યા હતા અને મારો મીત્ર બન્દ્ટા એકદમ બેભાન થઇને પડી  

ગયો,એનો સ્િાસ બાંધ થઇ ગયો લાગે છે. મરી ગયો લાગે છે  

ઇમરજન્દ્સીઃ સાન્દ્ટા ધીરજ રાખ, હુાં તને મદદ કરીશ,પહલેા ત ુખાતરી કરી લે કે એ મરી ગયો પછી 

હુાં કહુાં એમ કર. થોડીિાર શાાંવત પથરાય જાય છે અને પછી બાંદૂકના ભડાકાનો અિાજ આિે છે. 

સાન્દ્ટાઃ એ મરી ગયો એમ હુાં ખાતરી પિુાક કહુાં છુ, બોલો હિે શ ુકરૂ? 



 

 

એક બેંકમાાં લટૂારુઓ આવ્યા. લ ૂાંટારૂઓ ચોરી કરી જઈ રહ્યા હતા, જતા-જતા તેમણે એક વ્યક્ક્તના 

માથા પર વપસ્તોલ તાકીને પછૂ્ ુ- તે અમને ચોરી કરતા જોયા છે ? પેલાએ હા પાડી તો તેને 

ગોળીથી ઉડાિી દીધો. હિે એ લ ૂાંટારૂ મગન પાસે આવ્યો અને બોલ્યો - શ ુતે અમને બેંક લ ૂાંટતા 

જોયા છે ? 

મગન - નહી, મેં તમને નથી જોયા પણ(પોતાની પત્ની તરફ ઈશારો કરીને) આણે જરૂર જોયા છે. 

 

ચાંપક રોજ ખબુ જ દારૂ પીને ઘરે આિી ને તોફાન કરતો હતો. એટલે ચાંપાએ તેને પાઠ ભણાિિાનુાં

 નક્કી કયુા. જેિો ચાંપકઆવ્યો એટલે તે ડાકણ જેિો િેશ કરીને તેને 

બીિડાિિાતેના પર કુદી પડી.  ચાંપક પર તેની કોઇ અસર નહી થયી 

, ઉલટાનુાં  તે શાાંવતથી બોલ્યો, ત ુમને ડરાિી નહી શકે, મે તારી બેન જોડે લગ્ન કયાા છે. 

 

સાન્દ્ટાની એના બાપ સાથે લડાઇ થઇ ગયી,એટલે સાન્દ્ટા સ્મશાનમા ગયો.ત્યાાં એક ઝાડ પર એક 

તકતી લગાિી અને તેમા લખ્યુાં  " Coming Soon". 

 

સાન્દ્ટા માંદીરે ગયો અને ત્યા જોયુાં તો લોકો ત્યાાં પૈસા મકુીને પ્રભ ુજોડે િાતો કરતા 

હતા)પ્રાથાના.(એણે બાંન્દ્ટાને કહ્ય ુઆ પણ અજાયબી છે ને,લોકો પૈસા મકુીને   રીસીિર િગર પ્રભ ુ

સાથે િાતો કરે છે. 

 

બીન લાદેનનો છોકરો અમેડરકામા ભણતો હતો.વશક્ષકે સિાલ પછુયો કે ચાર સફરજન હોય અને 

પાાંચ માણસો િચ્ચે િહચેિાના હોય તો કેિી રીતે ભાગ પાડશો .લાદેનનો છોકરો કહ ેસાિ જ 

સહલે ુાં છે .કોઇપણ એકને ઉડાિી દો. 

 

િેઇટર સાન્દ્ટાને જમી રહયા પછી બીલ આપે છે .સાન્દ્ટા ભખસ્સામાાંથી રેસનકાડા  કાઢીને આપે છે .

િેઇટર કહ ેરેસનકાડા નહી ચાલે. સાન્દ્ટાઃકેમ નહી ચાલે? બહાર તો લખ્યુાં છે કે બધી જ જાતના કાડા  

સ્િીકારિામાાં આિે છે. 



 

 

 

એક િાર એક સ્ત્રી લાંડનથી અમદાિાદ વિમાનમા 

આિી અને નગ્ન અિસ્થામા ટેક્સીમા બેઠી. ટૅક્સી ડ્રાઇિર એને ટીકી ટીકી ને જોિા લાગ્યો. એટલે 

પેલી સ્ત્રી બોલીઃ કેમ, આજ સધુી કોઇ નગ્ન સ્ત્રી જોઇ નથી? ટીકી ટીકીને કેમ જુિે છે? એટલે અમદા

િાદી ડ્રાઇિર બોલ્યોઃ હુાં કાંઇ તમને ટીકી ટીકીને નથી જોતો. હુાં તો એ િીચાર તો હતો કે ટેક્સીના 

ભાડાના પૈસા તમે ક્ાાં મકુ્ા હશે? 

 

એક િાર સરદારજી ટે્રનમા મસુાફરી કરતા હતા. ત્યાાં એકદમ ટે્રન ઉભી રહી .ટે્રનનો ગાડા ત્યાાંથી  

પસાર થયો.  

સરદારજી ગાડાનેઃ ગાડી કેમ ઉભી રહી છે? 

ગાડા ઃ પાટા પર ગાય છે. ટે્રન થોડુાં ચાલીને ઉભી રહી અને ગાડા પાછો ત્યાાંથી પસાર થયો એટલે  

સરદારજીએ ગાડાને પછુ્ઃુ ગાયને આપણે પકડી પાડી?  

 

એક અમેડરકન મુાંબઇમા ગાઇડને લઇને ફરતો હતો. 

અમેડરકન એક ચાર માળની ભબલ્ડીંગ જોઇ બોલ્યોઃ અમારે ત્યાાં તો આનાથી ૨૦ ઘણી ઉંચી  

ભબલ્ડીંગો હોય છે. 

ગાઇડઃ તો તો કેટલુાં ખરાબ કહિેાય? 

અમેડરકનઃ કેમ ખરાબ કહિેાય? 

ગાઇડઃ આતો ગાાંડાની હોસ્પીટલ છે. 

 

સન્દ્તા : સ્િામીજી ઇન્દ્સાન કો જબ ભી કોઈ પ્રોબ્લેમ હો તો ઉસે કહાાં જાના ચાડહયે ? સ્િામીજી : 

ડકસાન કે પાસ. સન્દ્તા : કય ુ? સ્િામીજી : કયુાં ડક ઉસ કે પાસ ‘હલ’ હોતા હૈ ! 

 

એકિાર એક સરદારજી એક દારૂના બારમાાં ગયા. ત્યાાં એક સુાંદર ફે્રન્દ્ચ યિુતી આિીને સરદારજીને 

કાંઇ પછુિા લાગી.સરદારજીને ફે્રન્દ્ચ આિડે નહી એટલે તે હીન્દ્દી,પાંજાબીમાાં તેને જિાબ આપિા માંડ



 

 

યો. એટલે સરદારજીને થયુાં આનેિાઇન ઓફર કરૂ તો એ ફસાસે. સરદારજીએ પેપર નેપડકન પર 

િાઇનનો ગ્લાસ દોયો એટલે પેલી એ ડોકુ ધણુાિી હા પાડી. એજરીતે એણે પ્લેટ દોરી ખાિાનુાં માં

ગાવ્યુાં, ડાન્દ્સ બારમા લઇ ગયો. આ બધ ુજોઇને પેલી યિુતી ખશુ થઇ ગઇ અને એણે પેપર નેપકી

ન પર ખાટલો અને બેડરૂમનુાં ભચત્ર દોયુા. સરદારજીને આજસધુી એ િાત નથી સમજાતી કે પેલી યુ

િતીને કેિી રીતે ખબર પડી કે  એ ફનીચરનો િેપારી છે? 

 

પાડકસ્તાનમાાં ૮.૧ ના રીચર સ્કેલથી એક ભયાંકર ધરતીકાંપ થાય છે. ૨ લાખ માણસો મરી જાય છે

 અને લાખ્ખો લોકો ઘાયલ થાય છે.પાડકસ્તાન તદન પાયમાલ થઇ જાય છે અને સરકારને ખબર 

નથી પડતી કે મદદ માટે ક્ાપગલા લેિા અને ક્ાથી શરૂઆત કરિી.આખી દુવનયા સ્તબ્ધ થઇ 

જાય છે.અમેડરકા પોતાનુાં સૈન્દ્ય મદદ માટે મોકલાિે છે.સાઉદીઅરેભબયા ઓઇલ મોકલે છે.લેટીન અ

મેડરકન દેશો બીજો બધો માલસામાન મોકલાિે છે.ન્દ્યઝુીલેન્દ્ડ ઘેટા,બકરા,ગાય અને પશઓુનો ખોરા

ક મોકલાિે છે.એશીયન દેશો ઇન્દ્ફાસ્ર્ટકચરઉભકુરિામાટેકુશળ કારીગરો અને બીજો સરસામાન મોક

લે છેઓસ્ટેલીયા ડોક્ટરો અને દિાઓ મોકલે છે.બ્રીટન પણ એમાાં પાછુ નહી પડિા માાંગત ુાં હોઇ, ૨ 

લાખ પાકીસ્તાનીઓને તેમના િતન પાછા મોકલે છે.ભગિાન પણ બ્રીટનની ઉદારતા જોઇને બેભા

ન થઇ ગયા. 

એક િાર એક માણસ દારૂના બારમાાં પેગ માંગાિીને વપિાની તૈયારી કરતો હતો ત્યાાં એક  

પહલેિાન આવ્યો અને તેનો દારૂનો ગ્લાસ ઝુટિીનેએકી સાથે પી ગયો. એટલે પેલો માણસ રડિા 

માાંડયો. પહલેિાને એને કહ્યુાં આટલો મોટો માણસ થઇને રડે છે તો શરમ નથી આિતી .મને કોઇ 

માણસ રડે એ ગમતુાં નથી. તારા માટે હુાં બીજો દારૂનો ગ્લાસ માંગાિી આપુાં 

છુાં. એટલે પેલાએ કહ્યુાં આજનો મારો ડદિસ જ ખરાબછે. આજે મીટીંગમાાં મોડોપડયો એટલે મારા 

બોસે મને નોકરીમાાંથી કાઢી મકુ્ો. પાકદગ લોટમા ગયો તો કોઇ મારી કાર ચોરી ગયુાં. મારી કારનો

ઇન્દ્સ્યરુાંન્દ્સ પણ નથી. ટેક્સીમા ઘરે ગયો તો મારૂ પાકીટ ટેક્સીમા ભલુી ગયો. ઘરે ગયો તો મારી  

પત્ની બીજા જોડે ભાગી ગઇ હતી અને મારો કુતરો મને કરડયો.એટલે જીંદગીનો અંત લાિિાના 

વિચારે બારમા આવ્યો, પરાંત ુઅહી પણ મારૂ નશીબ બે ડગલા આગળ હત ુાં. દારૂના ગ્લાસમાાં મે  

ઝેરની ટીકડી નાખી અને તે ઓગળિાની રાહ જોતો હતો તો તે ગ્લાસ તમે પી ગયા. 



 

 

 

જસમીતઃ મારામા તને શ ુસારૂ લાગે છે, મારી સમજદારી કે મારૂ રૂપ? 

સાન્દ્ટાઃ મને તો તારી મજાક કરિાની ટેિ નથી ગમતી. 

 

ડટચરઃ સાન્દ્ટા, ત ુઅડરસાની સામે જોઇને કેમ અભ્યાસ કરે છે? 

સાન્દ્ટાઃ એના ત્રણ કારણો છે 

(૧(એનાથી મારા ડરિીઝન કરિાના ટાઇમની બચત થાય છે. 

(૨(એ કમ્બાઇંન્દ્ડ સ્ટડી જેવુાં લાગે છે. 

(૩(અને છેિટે હુાં ઇચ્છુાં છુાં કે કોઇ મારા પર નજર રાખે. 

 

સાન્દ્ટાએ પોતાના સળગતા મકાનમાાંથી ૬ જણાને જાનના જોખમે બચાવ્યા છતા પોલીસે એને  

જેલમાાં પરુી દીધો. કારણ? પેલા છ જણા આગ ઓલિિા આિેલા બાંબાિાળા હતા. 

 

નાસાએ સાન્દ્ટા,બન્દ્ટા અને જન્દ્ટાને ચાંરપર રોકેટમા મોકલ્યા. ત્રણે જણા અડધેથી પાછા આિી ગયા.

જ્યારે નાસાિાળાઓએ પાછા આિિાનુાં કારણ પછુ્ુાં તો તેમણે કહ્યુાં કે આજે તો અમાસ છે,ચાંર તો 

નહી હોય. 

 

સાન્દ્ટા એક ડદિસ એના છ મડહનાના કરાનો અિાજ ટેપ કરતો હતો. એટલે એક જણાએ પછુ્ુાં કે  

આનો અિાજ કેમ ટેપ કરે છે. 

સાન્દ્ટાઃ એ તો એટલા માટે કે એ મોટો થાય એટલે એને પછુી શકાય ને કે આ ત ુશુાં બોલતો હતો? 

 

સાન્દ્ટા બન્દ્ટાને ફોન લગાિતો હતો. ફોન નાંબર હતો 9449494494 

સાન્દ્ટાએ 94494 ડાયલ કયાા પછી Redial પે્રસ કયુા. 

 

 



 

 

સાન્દ્ટાઃ બોલ બન્દ્ટા મારા અને બીલ ગેટમાાં શ ુસરખુાં છે? 

બન્દ્ટાઃ મને શ ુખબર? 

સાન્દ્ટાઃ હુાં એને ઘરે નથી જતો અને એ મારા ઘરે નથી આિતો. બાંને્નને સરખામણીમા 

Ego પ્રોબ્લેમ છે. 

 

સાન્દ્ટાઃ ઇન્દ્સપેક્ટર સાહબે મને ફોનપર ધમકીઓ મળી રહી છે. 

ઇન્દ્સપેક્ટરઃ કોણ ધમકી આપે છે અને શા માટે આપે છે? 

સાન્દ્ટાઃ BSNL િાળા આપે છે અને કહ ેછે જો બીલ નહી ભરો તો કાપી નાખીશુાં. 

 

સાન્દ્ટાને એના િકીલે એક બીલ અને ચીઠ્ઠી મોકલ્યા.તેમા લખ્યુાં હત ુાં આ ભબલને એક િરસ થઇ  

ગયુાં છે. સાન્દ્ટાએ િકીલને બથા ડે કાડા મોકલાવ્યો-હપે્પી બથા ડ ૅ

 

સાન્દ્ટા જ ાંગલમા વશકારની શોધમા ફરતો હતો, તેણે એક સાપને ઝાડની ડાળીપર લટકતો જોયો .તે 

સાપની પાસે ગયો અને ધીરેથી બોલ્યોઃ આમ ઝાડપર લટકિાથી કાંઇ હાઇટ નહી િધે, તારી માને 

કહ ેકે કોમપ્લાન પીિડાિે. 

 

સાન્દ્ટાઃ I am going નો અથા શુાં થાય? 

બન્દ્ટાઃ હુાં જાઉ છુાં. 

સાન્દ્ટાઃ અરે, જાિ એ પહલેા આનો અથાતો બતાિતા જાિ. 

 

સાન્દ્ટા તેની પત્ની જસમીત જોડે સ્ટેશનપર Punjab mail ટે્રનની રાહ જોતા ઉભા હતા. 

ત્યાાં જ પાંજાબ મેલ આવ્યો એટલે સાન્દ્ટા ચાલ ુગાડીએ કુદીને ચઢી ગયો અને જસમીતને  

જોરથી બમુમારીને કહ્યુાં કે Punjab femail આિે એટલે તેમાાં ત ુચઢી જજે. 

 

 



 

 

સાન્દ્ટા હીન્દ્દુઓના માંદીરે ગયો અને ત્યાાં જોયુાં કે લોકો બોક્ષમાાં પૈસા નાખીને પ્રાથાના કરતા હતા. 

સાન્દ્ટા મનમાને મનમાાં વિચારિા લાગ્યો આ ખરૂ છે, લોકો બોક્ષમાાં પૈસા નાખીને ડરસીિર િગરજ 

િાતો કરે છે. 

 

સાન્દ્ટાઃ બન્દ્ટા, મારે અને જસમીતે છ મડહનાની અંદર તેલગુ ુભાર્ા શીખી લેિી પડશે નહી તો અમે  

અમારા છોકરા જોડે િાત નહી કરી શકીયે. 

બન્દ્ટાઃ ખરેખરે! એમ કેમ? 

સાન્દ્ટાઃ અમે તેલગુ ુછોકરાને દત્તક લીધો છે અને એ છ મહીના પછી બોલતો થઇ જશે. 

 

હોટલમાાં િેઇટરે સાન્દ્ટાને બીલ આપ્યુાં એટલે સાન્દ્ટાએ એને રેશનકાડા કાઢીને આપ્યુાં 

િેઇટરઃ સાન્દ્ટાજી આ નહી ચાલે 

સાન્દ્ટાઃ શ ુકામ નહી ચાલે, આટલુાં મોટુાં બોડાતો માયુું છે કે અહી બધાજ કાડા ક્સ્િકારિામાાં આિે છે. 

 

સાન્દ્ટાઃ બન્દ્ટા પરમડદિસે મારી બૈરી જસમીત કુિામાાં પડી ગઇ અને તેને ખબુજ િાગ્યુાં એટલે ખબુ

જ  

ચીસાચીસ કરતી હતી. 

બન્દ્ટાઃ હે્વ કેમ છે જસમીતને? 

સાન્દ્ટાઃ હિે સારૂ જ હોવ ુાં જોઇએ, ગઇકાલથી કુિામાાંથી એની ચીસો સાંભળાતી બાંધ થઇ ગઇ છે. 

 

વશક્ષકઃ તે કદી ઘિુડ જોયુાં છે ખરુાં? 

ટીનીયો(માથુાં ની્ુાં નમાિીને) : ના, સર... 

વશક્ષકઃ નીચે શુાં જોઈ રહ્યો છે, મારી તરફ જો. 

 

 

 



 

 

એક ભાઇ બીજાનેઃ આ ખશુી શુાં છે? 

બીજોઃ ભાઇ, મને ખબર નથી, મારા તો બહ ુનાની ઉંમરમા લગ્ન થઇ ગયા હતા. 

 

પતીઅને પત્ની માંદીરમાાંથી બહાર નીકળતા હતા, ત્યાાં બહાર એક ભભખારી મલ્યો અને પત્નીને  

જોઇને બોલ્યોઃ ઓ રાજકુમારી આ આંધળાને પાાંચ રૂવપયા આપો.  

તે જોઇને પતી બોલ્યોઃ રાજકુમારી કહી છે એટલે એ જરૂર આંધળો હશે! 

 

એક ઘરડા માણસે એક યિુાન છોકરી સાથે લગ્ન કયાા હતા એટલે એક ભાઇએ તે યિુાન છોકરીને 

પછુ્ુાં કે તે આ ડોસામાાં શ ુજોયુાં કે લગ્ન કયાા.છોકરી બોલીઃ મે એની આિક જોઇ અને એના જીિિા

ની જાિક જોઇ. 

 

એિી લોકિાયકા છે કે માણસ લગ્ન િખતે સ્ત્રીનો હાથ પકડે એ પે્રમ બતાિેછે અને લગ્ન પછી  

સ્િરક્ષણ બતાિે છે. 

 

પત્ની પતીને પરણ્યા પછીના પહલેા છ િરસમા નીચે મજુબ બોલાિે છે. 

પહલે ુાં િરસઃ વપ્રયે 

બીજુ િરસઃ ઓ,જી 

ત્રીજુ િરસઃ સાાંભળૉ છે કે? 

ચોથ ૂિરસઃ ઓ,ટીનુાંના પપ્પા. 

પાાંચમ ૂાં િરસઃ ક્ાાં મરી ગયા છો? 

છ્ઠ્ુ્ ુ િરસઃ તમે આિો છો કે હુાં આવુાં? 

 

ટીચરઃ એિી કઇ િસ્ત ુછે કે જે માણસની ઇજ્જજ્તને સખત રીતે જકડી રાખે છે? 

છગનઃ પાયજામાાંન ુનાડુ 

 



 

 

 

 

પતી પત્નીનેઃ લગ્ન પહલેા તારે કેટલા બોય ફે્રન્દ્ડ હતા. 

પત્નીને ્પુચાપ ઉભેલી જોઇને પતી જોરથી બોલ્યો કેમ મોઢામા મગ ભયાા છે? 

પત્નીઃ ્પુ બેસોને. ગણતરીમાાં ભલુ થઇ, હિે ફરીથી ગણતરી કરિી પડશે. 

પત્નીને થપ્પડ માયાા પછી પત્નીને રીસાઇલી જોઇને પતી બોલ્યો, માણસને જેની જોડ ૅપે્રમ હોય તે

નેજ થપ્પડ મરાય. 

પત્નીએ પતીને જોરમાાં બે થપ્પડ મારી અને બોલી તમે શુાં સમજો છો હુાં તમને પે્રમ નથી કરતી? 

 

દિા અને   મદીરામાાં શ ુતફાિત છે? 

દિા ગલાફે્રન્દ્ડ જેિી હોય છે કે જે એક્સપાયરી ડેઇટ સાથે આિે છે. જ્યારે મદીરા િાઇફ જેિી 

હોય છે કે એ જેટલી જૂની તેટલી માથાપર િધારે ચડે છે. 

 

सकीटः भाइ, जेलको हहन्दीमे हवालात क्यो कहेते हे? 

भाइः क्योकी जेलमे खानेको ससफफ  हवा और लात ेसमलती है 

 

એકિાર કાકા કથામા ગયા. ત્યાાં કથા પતી ગયા પછી એક છોકરો આરતી લઇને આવ્યો.  

તેની આરતીની થાળીમા લોકોએ નાખેલા છુટા પૈસા હતા. જેિો છોકરો કાકા પાસે આવ્યો એટલે કા

કાએ  

આરતી લઇને થાળીમાના છુટા પૈસા ભેગા કરિા માાંડયા, એટલે પેલો છોકરો એમ સમજ્યો કે  

કાકાને પર્રુણ જોઇત ુાં હશે.એટલે એ કાકા નોટ આપે એની રાહ જોિા લાગ્યો. પરાંત ુત્યાાં તો કાકા

એ  

ચાલિા માાંડયુાં એટલે પેલો છોકરો બોલ્યો કાકા પર્રુણ લીધ ુછે તો રૂવપયાની નોટ તો આપતા જા

િ,  



 

 

ભગિાનને ધરાિેલા પૈસા તે લેિાતા હશે. એટલે કાકા પેલા છોકરા પાસે પાછા આવ્યા અને બોલ્યા

  

આ પૈસા કોના છે? પેલો છોકરો બોલ્યો,એ તો ભગિાનના છે. એટલે કાકા બોલ્યા તુાં ઉપર પહલેો  

જિાનો છે કે હુાં? 

 

પોતાના સ્કુલની છોકરી લીલીને ખીજિિા લાલએુ કહ્યુાં, ‘‘છોકરીઓ બસ અથિા ટે્રન જેિી હોય છે.’’ 

‘એમ કે?’ લીલી બોલી, ‘‘કેિી રીતે?’’ 

‘‘એક જાય અને બીજી આિે’’ લાલ ુબોલ્યો, ‘‘જગ્યા તો મળી જ જાય!’’ 

‘તો છોકરા રીક્ષા અથિા ટેક્સી જેિા હોય છે.’ 

‘અચ્છા?’ લાલ ુબોલ્યો, ‘કેિી રીતે?’ 

‘‘એકને બોલાિો,’’ લીલી બોલી, ‘‘એટલે ચાર આિી જાય.’ 

 

નાના લલ્લએુ પપ્પા છગનના િાળ સફેદ થઇ ગયેલા જોઇને પછૂ્ુાં, ‘‘પપ્પા, તમારા માથાના િાળ 

સફેદ થઇ ગયા છે પણ મછૂના િાળ કાળા છે... એમ કેમ? 

 ‘‘બેટા,’’ છગને જિાબ આપ્યો, ‘‘મછૂ માથાના િાળ કરતાાં ૧૮ િર્ા નાની છે એટલે.’’ 

 

સાન્દ્ટા પત્નીનેઃ ત ુકોણ છે? 

પત્નીઃ ત ુતારી બૈરીને ભલુી જિાની ડહિંમત કેિી રીતે કરી શકે? 

સાન્દ્ટાઃ નશો બધા ગમ ભલુાિી દે છે? 

 

સાન્દ્ટાને ઓપરેશન માટે લઇ ગયા. ત્યાાં સાન્દ્ટા ડોક્ટરને પછેુ છે કે ડોક્ટર સાહબે આ ફુલનો હાર  

કોને માટે છે? ડોક્ટરે કહ્યુાં : જો તુાં ઓપરેશન પછી જીિતો રહશેે તો મારા માટે, નહી તો તારા માટે. 

 

સાન્દ્ટાઃ ડોક્ટર સાહબે, હુાં ચશ્મા લગાવ્યા પછી બધ ુિાાંચી શકીશ? 

ડોક્ટરઃ બેશક, ત ુબધ ુજ િાાંચી શકીશ 



 

 

સાન્દ્ટાઃ ભલ ુથજો તમારૂ, નહી તો અભણ માણસની તે કાંઇ જીંદગી છે? 

 

સાન્દ્ટાઃ રાતના ફીલ્મ જોતો હતો તેમા એક ્ડેુલ મારી આજુબાજુ ફરતી હતી 

બન્દ્ટાઃ કઇ ફીલ્મ હતી? 

સાન્દ્ટાઃ મારા લગ્નની મિુી હતી. 

 

ચાંપકે સાન્દ્ટાને કહ્યુાં સાન્દ્ટા ચાલ આપણે ચેસ રમીએ 

સાન્દ્ટાઃ ત ુચાલતો થા, હુાં સ્પોટા શઝુ પહરેીને આવુાં છુ. 

 

સાન્દ્ટાને આખી રાત મચ્છરોએ હરેાન કરી મકુ્ો એટલે સાન્દ્ટાએ મચ્છર મારિાની દિા પી લીધી 

અને પછી બોલ્યો, આિો સાલાઓ, હિે કરડો જોઇએ બધાની લાશ પડી જશે. 

 

મેજરઃ નિજિાનો આગળા િધો 

સાન્દ્ટા આગળ નથી િધતો એટલે મેજરે એને પછુ્ુાં કે ત ુકેમ આગળ નથી િધતો? 

સાન્દ્ટાઃ તમે તો નિજિાનોને આગળ િધિા કહ્યુાં અને મારો તો દસમો નાંબર છે? 

 

ટીચર સાન્દ્ટાનેઃ આ ભચત્ર કોનુાં છે? સાન્દ્ટાઃ ટીપ ુસલુતાનનુાં. 

ટીચરઃ શાબાસ સાન્દ્ટા, હિે કહ ેજોઇએ એની બાજુમા નાન ુભચત્ર કોનુાં છે? 

સાન્દ્ટાઃ સાહબે, એતો ટીપ ુસલુતાન નાનો હતો ત્યારનુાં છે! 

 

સાન્દ્ટા ફોન ડાયલ કરે છે અને રોંગ નાંબર લાગે છે  

સાન્દ્ટાઃ કોણ બોલે છે 

 

એક જગ્યાએ ૧૦૦૦૦૦ સરદારજીઓનુાં સાંમેલન થય ૂાં અને ત્યાાં પે્રસ અને ટી.િી.િાળાઓને ભેગા 

કરિામાાં આવ્યા .સરદારજીઓએ બધાને વિનાંવત કરીકે આજે સરદારજીઓ હોશીયાર છે કે નહી 



 

 

તેનો બધા સામે ફેસલો થિો જોઇએ .એટલે એમણે એક હોશીયાર સરદારજીને ઉભો કયો અને 

વમડીયાને તેને સિાલ પછુિા કહ્યુાં .એટલે એને સિાલ પછુિામાાં આવ્યો કે ૧૫ િત્તા ૧૫ કેટલા 

થાય? એટલે થોડીિાર વિચારીને હોશીયાર સરદાર બોલ્યો ૧૮ .એટલે બધા સરદારજીઓના મોઢા 

પડી ગયા .પરાંત ુબધા એકી અિાજે બોલ્યા એને એક તક આપો એટલે એને ફરીિાર પછુિામાાં 

આવ્યુાં કે ૫ િત્તા ૫ કેટલા થાય? થોડીિાર વિચારીને હોશીયાર સરદારે જિાબ આપ્યો ૯૦ એટલે 

બધા સરદારો ઝાંખિાણા પડી ગયા પણ મોટા અિાજે બોલ્યા એને ફરી એક િાર તક આપો .

એટલે એને ફરીિાર પછુિામાાં આવ્યુાં કે ૨ િત્તા ૨ કેટલા થાય? એટલે હોશીયાર સરદારે ખબુ જ 

વિચારીને કહ્યુાં કે ચાર થાય .અને સરદારોના ટોળામાાંથી જોરદાર અિાજ આવ્યો એને ફક્ત એક 

છેલ્લી તક આપો. 

 

એક ગજુરાતી િેબસાઇટ પર થયેલા સિાલ અને તેના જિાબોનો અક્ષરે અક્ષરનો ઉતારો 

સિાલઃ  

(૧) માળામાાં ૧૦૮ પારા જ કેમ હોય?-કૃપા 

જિાબોઃ 

(૧) એ તો તને ખબર હો? જો તને િાાંધો હોય તો ૯૯ કરી નાાંખ-રાજેશ 

(૨) ૮ પારા ભલુના ગણાય છે-આનાંદ ઠાકર 

૩)( કારણકે આજે ૧૦૮જ લોકોને સેિા આપી રહી છે .- સચીન 

(૪ (કારણ કે ગ્રહ અને નક્ષત્રો ૧૦૮ છે .- કાવતિક 

(૫ (કારણ કે ૯ એ સાંપણૅુ અંક ગણાય માટે ૧૦૮ =૧   + ૦   + ૮   = ૯ અને ૯ ગ્રહ, ૯ રસુ્, નિધા 

ભક્ક્ત અને ભબજુ ઘન ુબધ ુહોય માટે ૯ પારા /મણકા હોય .- કૌશીક 

(૬ (૧૦૮ પારા એટલા માટે હોય ચે કે તમે પડતા મડર જાિ તો કોઇને ૧૦૮ બોલાિાની ખબર 

પડે...સમજ્યા?-રમીજ 

(૭ (કોને પડી છે, થાય એટલુાં કરો-પટેલ 

સિાલઃ રામના દાદાન ુનામ શુાં હત?ુ 

જિાબઃ 



 

 

(૧ (રામ ના દાદા ન ુનામ મહારાજ હત ુ .- કેતન ખત્રી 

(૨( રામતો દાદા જ કહતેા-પોપટલાલ 

(૩ (ઍલ ભૈ એતભલય ખબર નવથ, રામભૈ દુદાભૈ,દુદાભૈ મેઘાભૈ, મેઘાભૈ પોલાભૈ, બસ આતભલ 

ખબર ચે, હો ભૈ કેતનુ્-રાજેશ 

સિાલઃ ૩ 

કચ્છમાાં આિેલુાં ગઠશીશા કેિી રીતે જઇ શકાય - પ્રીતી પરમાર 

જિાબઃ  

(૧ (બસ અથિા બાઇક લૈ લેને. 

(૨) ચાભલ ને પણ જિાય-પોપટલાલ 

(૩) જેમ જવ ુહોઇ તેમ જિાઇ-ભરત 

(૪) પહલેા કચ્છ ક્ાાં આવ્યુાં તે ખબર છે? ત્યાાં જાિ એટલે ત્યાાં જઇને પછુી લે જે  -  ચાંપક 

સિાલ  –  ૪ 

મારે િડોદરામાાં મકાન ખરીદિાનુાં છે તો હાલમાાં જે ભલસ્ટ તૈયાર હોય તે મેલ કરશો  -  પરેશ ભટ્ટ 

જિાબઃ  

(૧) અલ્કાપરુી, સભુાન પરુા  - રમેશ પારેખ 

(૨) Central Jail Baroda, Gujarat, India - પોપટલાલ 

સિાલઃ ૫ 

જસદણ થી રાજ્કોટ ની એક િધાર ની બસ મકુિા નો અમો સૌ અપડાઊન િાળા લોકો નો વિચાર 

છે પણ ખબર નથી આ પ્રોસેસ કઇ ડરતે કરિી તો આપ અમને જાણકારી આપશો...? - ડહમ્મત 

છાયણી 

જિાબઃ  

(૧) ડહમતભાઇ તમે બોઘરા સાહબે ને કહો તે કરાવિ દેસે ૧૦૦ % - રાજુ 

(૨) તમે તો અપડાઉનિાલા તો કાલે હભેલકોપ્ટર મકુિા માગો તો શ ુહભેલકોપ્ટર મડુક 

દેિાનુાં.આપણા બાપાન રાજ થોદુ જછે કેમડુક દે.તમે બધા ડટકીટ લૈને બેસો છો કે મફતલાલ? 

- હીતેશ ટેક્સીિાલા 



 

 

 

 

 

સ્ત્રી  : ડૉકટર, મારા પવત ઊંઘમાાં બડબડાટ કરે છે એનુાં કાંઈક કરો !’ 

ડૉકટર  : હુાં દિા આપુાં છુાં પછી બડબડાટ બાંધ થઈ જશે.’ 

સ્ત્રી  : ના બડબડાટ બાંધ નથી કરિાનો .સ્પષ્ટ સાંભળાય એવુાં કરો !’ 

 

દીકરો  :પપ્પા  આડફ્રકાના કેટલાક ભાગોમાાં પરુુર્ પરણે ત્યાાં સધુી એની પત્નીને ઓળખતો નથી 

હોતો એ સા્ુાં છે ? 

પીતા: બેટા, એવુાં તો બધા દેશોમાાં બને છે અને મોટે ભાગે બધા જ દેશોમાાં પરણ્યા પછી પણ નથી 

ઓળખી શકતો  

 

एक शराबी फुल टाइट होकर घर जा रहा था उसने रास्तेम ेमांदीरके बहार पुजारीको देखा 

शराबीन ेपुजारीस ेपुछा सबसे बडा कौन? 
पुजारीन ेपीछा छुडाने के लीये कहाः सबसे बडा मांदीर 
शराबीः मांदीर बडा तो ध्ररतीपे क्यो खडा? 
पुजारीः धरती बडी 
शराबीः धरती बडी तो शेषनागपे क्यों खडी? 
पुजारीः शेषनाग बडा 
शराबीः शेषनाग बडातो शीवके गलेमे क्यों पडा?  

पुजारीः शीव बडा 

शराबीः शीव बडातो पवफतपर क्यों खडा? 

पुजारीः पवफत बडा 

शराबी पवफत बडातो हनुमानकी उांगलीप ेक्यों पडा? 

पुजारीः हनुमान बडा 



 

 

शराबीः हनुमान बडातो रामके चरणोमे क्यों पडा? 

पुजारीः राम बडा 

शराबीः राम बडातो रावणके पीछे क्यो पडा? 

पुजारी कां टालके बोलाः अरे बाप अब तुही बता कौन बडा? 

शराबीः इस दनुनयाम ेवो बडा जो पुरी बोटल पीके अपनी टाांगोपर खडा! 

 

કામના ભારે ત્રાસ થી કાંટાળેલા આળસ ુમગને જજિંદગીની ક્સ્િચ ઓફ કરી દેિાનેા સાંકલ્પ કયેાા. 

આત્મહત્યા અથે તેને નમાદા ના પલુ ની રેભલિંગ ઉપર ચડી ગયેા અને જયાાં નદીમાાં ઝાંપલાિિા 

નીચે નજર માાંડી તેા મગનને ભારે કૌતક દેખાયુાં એક ઠૂાંઠો માણસ નદી કાાંઠે ગોળ ગોળ ફરતો હતો. 

મગને વિચાયુા ’ જજિંદગી સાિ ફેંકી દેિા જેિી નથી’ અને હળિેકથી રેંભલગ ઉપરથી ઉતરી ગયો. 

પછી ઠૂાંઠા માણસ પાસે જઈને તેનો આભાર માનતા બોલ્યો, હુાં તો પલુ પરથી ભસૂકો મારીને 

જજિંદગી ટૂાંકાિિાનો જ હતો પણ તમને ઠૂાંઠા હાેિા છતાાં ડાન્દ્સ કરતાાં જોઈને મેં વિચાર બદલી 

નાાંખ્યો’ ડાન્દ્સ ? 

હુાં ડાન્દ્સ નહોતો કરતો ઠૂાંઠો માણસ બોલ્યો, "નાલાયક ખાંજિાળ આિે છે અને ખાંજિાળી શકતો 

નથી." 

 

એક મહાશય સાંગીત જલ્સામાાં ગાઈ રહ્યાાં હતા, " તેરે પ્યારમેં સારા આલ્મબસ અહીં સદુ્યી 

સાંભળાિતાાં જ તેના દાાંતનુાં ચોકઠુાં બહાર નીકળી જત ુાં હત ુાં. ચોકઠુાં ફરીથી ડફટ કરીને મહાશય ફરીથી 

ગાિાનુાં ચાલ ુકરે. આવુાં ચાર પાાંચ િખત થયુાં. એિામાાં શ્રોતાઓમાાંથી એક આિાજ આવ્યો, ‘અબે 

કેસેટ જ બદલતો રહીશ કે આગળ પણ સાંભળાિીશ ? 

 

ભભખારી: શેઠ, કોફી પીિા દસ રૂવપયા આપો  

શેઠ: અલ્યા, કોફી તો ૫ રૂવપયાની આિે છે તો પછી દસ કેમ માાંગે છે? 

ભભખારી: શેઠ, સાથે ગલા ફે્રન્દ્ડ છેને! 

શેઠ: ભભખારી છે તો પણ ગલા ફે્રન્દ્ડ બનાિી! 



 

 

ભભખારી: ના શેઠ, ગલા ફે્રન્દ્ડે ભભખારી બનાિી દીધો! 

 

સાંતા અને બાંતા જુરાવસક પાકા  વપક્ચર જોિા ગયા. ડીનોસેરિાળો સીન આવ્યો એટલે સાંતા સીટ 

નીચે સાંતાઈ ગયો. 

બાંતા: ત ુાં શુાં કામ સીટ નીચે સાંતાઈ જાય છે. આ તો વપક્ચર છે 

સાંતા: વપક્ચર છે એ તો મને પણ ખબર છે, હુાં તો માણસ છુાં. પણ ડીનોસેર તો જાનિર છે, એને શુાં 

ખબર? 

 

પહલેો પાડકસ્તાની: આ ફોડા શુાં છે? 

બીજો પાડકસ્તાની: ગાડી છે  

પહલેો પાડકસ્તાની: આ ઓક્સફોડા શુાં છે  

બીજો પાડકસ્તાની: ઘણુાં સહલે ુાં છે. ઓક્સ એટલે બળદ અને ફોડા  એટલે ગાડી. ઓક્સફોડા એટલે 

બળદગાડી  

 

છગનને ફાાંસી આપતા પહલેાાં પછૂિામાાં આવ્યુાં કે, ‘‘છેલ્લે છેલ્લે કોને મળવુાં છે?’’ 

‘‘મારી પત્નીને’’ છગને જિાબ આપ્યો. 

‘‘કેમ, માબાપને નથી મળવુાં?’’ છગનને પછૂ્ુાં. 

‘‘ના,’’ છગને કહ્યુાં. 

‘‘કારણ?’’ 

‘‘કારણ કે,’’ છગને કહ્યુાં, ‘‘મને ફાાંસી મળતાાં જ જે નિો જન્દ્મ થશે કે તરત જ મને મા-બાપ તો 

મળિાના જ છે પણ પત્ની મળતા મારે િીસ િર્ા રાહ જોિી પડશે.’’ 

 

એકિાર અમેડરકામાાં એક ભાઈ એક સ્ટોરમાાં ગયા અને કહ્યુાં કે “સરસો કા તેલ દો” 

સ્ટોરિાળાએ પછૂ્ુાં કે તમે શીખ છો? 

એટલે પેલા ગ્રાહકે એનો વિરોધ કરતા કહ્યુાં કે સરસોનુાં તેલ ફક્ત સરદારજીઓ જ ખાય છે?  



 

 

હુાં તમને એમ પછુુાં કે નાડરયલનુાં તલ આપો તો તમે મને કેરાલીયન માનશો? 

હુાં તમને એમ પછુુાં કે ચોખ્ખુાં ઘી આપો તો મને મારિાડી માનશો? 

હુાં તમને એમ પછુુાં કે િડાપાિ આપો તો મને મરાઠી માનશો? 

હુાં તમને એમ પછુુાં કે ઘારી આપો તો મને સરુતી માનશો? 

દુકાનદારે કહ્યુાં એવુાં નથી. 

સરદારજી એ પછૂ્ુાં તો મનેજ કેમ તમે પછૂ્ુાં કે હુાં શીખ છુાં? 

દુકાનદાર: કારણ કે આ તો લીકરની(દારૂ) દુકાન છે અને તમે સરસોનુાં તેલ માાંગો છો એટલે.   

 

ચચા,પાદરી,છગન અને ચાર કીડા  

એક ડદિસ ચચામાાં પાદરીએ પ્રાથાના પછી ઉપદેશ આપતા કહ્યુાં કે  

આ ચાર કીડાઓને  અનકુ્રમે એકને દારૂમાાં,બીજાને વસગારેટમાાં,ત્રીજાને ચોકલેટમાાં અને ચોથાને 

ચોક્ખી માટી ભરેલા પ્યાલામાાં મકુિામાાં આવ્યા હતા. બીજા ડદિસે દારુ,વસગરેટ અને ચોકલેટમાાં 

રાખેલા કીડાઓ મરી ગયા અને ચોક્ખી માટીમાાં રાખેલો કીડો જીિતો રહ્યો. આના ઉપરથી તમને શુાં 

બોધ મળે છે. 

એટલે છેલ્લે બેઠેલા છગને કહ્યુાં: જ્યાાં સધુી તમે દારૂ કે વસગરેટ પીિો કે ચોકલેટ ખાિ ત્યાાં સધુી 

તમારા શરીરમાાં કીડા જીિશે નડહ. 

 

એક ડદિસ વિમાનમાાં એક માણસ કુતરો લઈને આવ્યો એટલે  બાજુની સીટિાળાએ કહ્યુાં વિમાનમાાં 

કુતરો નડહ લાિી શકાય. ત્યારે પેલાએ કહ્યુાં કે  આ તો પોલીસ ડોગ છે અને વિમાનમાાં ચેડકિંગ 

કરિા માટે છે. વિમાન થોડે ગયુાં એટલે પોલીસે કુતરાને વિમાનમાાં ચેક કરિાનો ઈશારો કયો. 

કુતરો એક સ્ત્રી પાસે બેઠો અને પાછો આવ્યો અને પોલીસના પગપર પોતાનો પગ એકિાર 

ઠપકાયો ,એટલે બાજુિાળાએ પછૂ્ુાં કે કુતારાએ શુાં કહ્યુાં.પોલીસે કહ્યુાં કે પેલી સ્ત્રી પાસે અફીણ છે. 

થોડીિાર પછી પાછો કુતરાને તપાસ કરિા મોકલ્યો. આ િખતે એ એક માણસ પાસે સુાંઘીને પાછો 

આવ્યો અને પોલીસના પગપર બે િાર પોતાનો પગ મકુ્ો એટલે પોલીસે બાજુિાળાને કહ્યુાં  કે 

પેલા પાસે કોકેઈન છે. હિે બાંનેના સીટ નાંબર નોધી લીધા છે અને એરપોટા  પર તેમની ઝડતી 



 

 

થશે. થોડીિાર પછી પાછો કુતરો ગયો અને એકદમ દોડતો દોડતો પાછુાં આવ્યો અને િચ્ચેની સીટ 

પર ઝાડો કયો અને સીટમાાં ગોળ ગોળ ફરીને ગાંદકી કરિા માાંડયો એટલે બાજુિાળો બોલ્યો આને 

સરખી ટે્રનીંગ પણ નથી આપી. આ કેિો પોલીસ ડોગ છે. એટલે પોલીસિાળો વનરાશ થઈને બોલ્યો 

કે એને સુાંઘિામાાં બોમ્બ મળ્યો છે એટલે એ આવુાં કરે છે.    

 
सुहाा्गरात थी ! सास ने जोर से दरवाजा खटकाया ! 
दलु्हन घबरा कर परदे के पीछे नछप गई। 
दलु्हा : डरती क्यों हो ? मााँ है ! 
दलु्हन : हे भगवान ! मैं समझी छापा पड़ गया ! 
 
एक आदमी ५० बच्चो के साथ टे्रन मे बेठा ! 
एक महहला ने पूछा - ये सब आपके बच्च ेहैं ....... 
आदमी बोला -नहीां मैं कां डोम फेकटेरी का माल्ल्लक हूाँ .......और ये सब कस्टमर कमप्लेन हैं!!  
 

एक सवे फूड शौटेज पर युनाइहटड नेशन द्वारा एक सवे हुआ। प्रश्न था, 'क्या आप कृपया करके 

शेष प्रवश्व मे फूड शौटेज को हल करने के सांदभफ मे अपना ईमानदार दृल्टटकोण देंगे।' सवे पूरी 
तरह से फेल हो गया। क्योंकक.......... 
अफ्रीका मे लोग नही जानते थे कक 'फूड' क्या होता है।  

भारत मे 'ईमानदार' शब्द सुना नही गया था।  

युरोप मे नही पता था कक 'शौटेज' क्या होती है।  

चीन मे नही पता था कक 'दृल्टटकोण' ककस चचडडया का नाम है।  

समडडल ईस्ट मे नही पता था कक 'हल' क्या होता है।  

साउथ अफ्रीका मे 'कृपया' का अथफ नही पता था।  

.....और अमेररका मे नही पता था कक 'शेष प्रवश्व' क्या होता है।  

 
वाइफ: तुम मूजे ककतना प्यार करते हो ! 



 

 

पनत: शाहजहााँ ल्जतना ! 
वाइफ: क्या मेरे मरने के बाद ताजमहल बनाओगे? 
पनत: मेने तो प्लॉट भी ले सलया है ! देर तो तुम ही कर रही हो  
 

प्रपताजी: पड़ोस की लड़की को देख, वो परीक्षा मे फस्टफ आई है ! 
पुत्र: उसको तो देख रहा था तभी तो फैल हो गया  
 

(1) Khushbu ki tarah aapke paas bikhar jaunga,  

Sukun bankar dil mein utar jaunga,  

 

Mehsus karneki koshish kijiye,  

Dur hokar bhi paas nazar aounga.  

 

(2) Woh nadiyan nahi aansu they mere,  

Jinpar woh kashti chalate rahe.  

 

Manzil mile unhein yeh chahat thi meri,  

Isliye hum aansu bahate rahe.  

 

(3) Tanhai bhari zindagi ka safar mila;  

Na saathi, na humsafar mila.  

 

Hum diya jalta chhod gaye the unke liye;  

Jab vapis lote to jalta hua ghar mila.  

 



 

 

 

Papa: 1+1 kitnay hotay hy?  

SARDAR:"Ullu ke pathay! Nalaiq! Idiot! Besharam! Gadhay! Tujhe kuch nahi ata? Jaa, 

andar se calculator la.. 

 

 

Bus Ke Gate Par Latake Hue Musafiron Se Conducter Ne Kaha: Bhaiyon, Andar Ho 

Jao.Is Tarah Gate Par Latakana Aap Ki Jaan Ke Lie Khatarnakh Hai.  

Isake Baad Be Jab Yaatri Gate Se Nahi Hate To Conducter Gusse se Bola:Tumhe 

Tumhari Patani Ki Kasam Andar ho Jao. Itana Sunana Tha Ki Jo Musafeer Seaton Par 

Baithe the We Bhi Gate Par Aakar Latak Gaye. 

 

Mallika Sherawat ne Baba Ramdeo Ji se pucha, ki me nahate samay kya lagaun,  

ki mera Yauvan surakshit rahe?  

Baba ne Kaha: DARWAJA ... ! 

 

Ladki apne Bf se: mera bachha,mera ladla,mera sonu-monu,mujhse shaadi kaoge? bolo 

baby??  

Ladka: tum mujhe propose kar rahi ho ya adopt????!! 

 
सांताः रात कफल्म में एक चुड़ैल कभी मेरे आगे तो कभी मेरे पीछे घूम रही थी... 
जीतोः कौन सी कफल्म थी? 
सांताः अपनी शादी की वीडडयो थी... 
 
सांता एक अखबार के दफ्तर पहुांचा।  



 

 

वहाां जाकर उसने कहा- मैं अपने दोस्त की मौत पर एक शोक सांदेश छपवाना चाहता हूां। क्या 
रेट है? 
जवाब समला- चालीस रुपए प्रनत इांच। 
सांता ने कहा- बाप रे! यह तो मुझे बहुत महांगा पड़गेा। मेरा दोस्त तो 6 फुट लांबा था। 

 

सांता (बांता से)- यह चाकू क्यों उबाल रहे हो? 
बांता (सांता से)- आत्महत्या करने के सलए। 
सांता (बांता से)- तो कफर इसे उबालने की क्या जरूरत है? 

बांता (सांता से) - जांग लगे चाकू से कहीां इन्फेक्शन हो गया तो? 

 

हटकट चकेर सांता से बोलाः अपना हटकट हदखाओ? 
सांताः यह रहा... 
हटकट चकेरः यह? ....पर यह तो सलफाफे में लगाने वाला हटकट है? 

सांताः तो क्या हुआ... जब यह सलफाफा इस हटकट के सहारे पूरी दनुनया में घूम सकता है, तो 

क्या मैं इस हटकट से यह शहर नहीां घूम सकता? 

सांताः भारतीय और अमेररकी सभ्यता में अांतर बताओ? 

बांताः जन्महदन के अवसर पर ल्जन शब्दों का प्रयोग भारतीय करते हैं, उन्हीां शब्दों का प्रयोग 
अमेररकी प्रववाह के समय करते हैं। 
सांताः ऐसे कौन से शब्द हैं? 
बांताः हमारी दआु है कक यह हदन बार-बार आए... 
 

'शोले' कफल्म की बहुत तारीफ सुनकर सड़क पर घूमने वाले दो कुते्त भी कफल्म देखने पहुांच।े 
मगर कफल्म पूरी खत्म होने से पहले ही वे नाराज होकर चले आए। 
बाहर उनके एक साथी कुते्त ने पूछा, 'क्या हुआ? पूरी कफल्म क्यों नहीां देखी?' 

'यार, कफल्म का हीरो कह रहा था- बसांती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।' 



 

 

 
सांता ससांह की नई नौकरी लगी।  
पहले हदन सांता ने बहुत देर तक काम ककया।  
देर रात तक उसकी टेबल से खटर-पटर की आवाज आती रही।  
सांता का बॉस उससे बड़ा खुश हुआ। 
अगले हदन बॉस ने सांता को अपने केबबन में बुलाकर पूछाः कल तुमने देर रात तक क्या ककया? 

सांताः कुछ नहीां सर, दरअसल की-बोडफ के एल्फाबेट्स क्रम में नहीां थे... उन्हीां को ठीक कर रहा 
था। 
 
बांताः ऐसा लगता है कक वो लड़की ऊां चा सुनती है। मैं कुछ कहता हूां वो कुछ और ही बोलती है। 
सांताः वो कैस?े 

बांताः मैने कहा आई लव यू, तो वह बोली मैंने कल ही नए सैंडल खरीदे हैं... 

 
सांता एक बबयावान जगह में बैठा रो रहा था। 
बांता ने पूछाः यार सांता तुम क्यों रो रहे हो? 
सांताः यार एक लड़की को भूलने की कोसशश कर रहा हूां। 
बांताः इसमें रोने की क्या बात है? 

सांताः ल्जस लड़की को भूलने की कोसशश कर रहा हूां, उसका नाम याद नहीां आ रहा... 

 
सांता आइने के सामने आांखें बांद करके खड़ा था।  
सांता की बीवी ने पूछाः अरे, यह क्या कर रहे हो?  
सांताः मैं जानना चाह रहा हूां कक मैं सोते समय कैसा हदखता हूां। 
 
सांता को नीांद में चलने की बीमारी लग गई।  
एक हदन वह छत पर सोया हुआ था और नीांद में ही चलने लगा।  
नतीजा यह हुआ कक वह सीधा छत से नीच ेआ गया।  



 

 

वहाां पर लोगों की भी ी़ इकट्ठी हो गई।  
एक आदमी ने पूछाः क्या हुआ?  
सांताः पता नहीां क्या हुआ.. मैं भी अभी-अभी यहाां पहुांचा हूां। 
 

सांताः एक खेत को 6 मजदरू दो हदन में जोतते हैं। तीन मजदरू ककतने हदन में जोतेंगे? 

बांताः तुम पागल हो क्या, जूते हुए खेत को कफर क्यों जोत?े 

 
सांताः बांता मैं तुम्हारे एटीएम का पासवडफ जान गया हूां। 
यह सुनकर बांता टेंशन में आ गया.... 
बांताः अच्छा, जरा बताना क्या है मेरा पासवडफ? 
सांताः चार स्टार है.. 
बांताः नहीां, मेरा पासवडफ तो 2321 है। 

 

Ek din Chandu ghode (horse) par ja raha tha. 

Voh red light jump karta hai. 

Police vale ne Chandu ko rokne ke liye siti bajai. 

Chandu ne ghode ki tail upar kar di or bola: Le karle number note. 

 

Girlfriend: Kya shaadi k baad bi tum muje itna pyar karoge? 

Boyfriend: Kyon nahin? Mujhe to shadi-shuda girls bohot pasand hain. 

 

Banta apni khoobsurat bivi k saath car mein baith ke honeymoon pe ja raha tha. 

Driver ne sheesha set kiya. 

Banta gusse mein bola: meri bivi ko dekhkta hai, piche baith, car mein chalaunga! 

 



 

 

Chandu: Agar tumhe kuch ho gaya to mein Pagal ho jaaunga. 

Chandu's wife: Doosri shaadi to nahin karogey? 

Chandu: Pagal ka kya hai, kuch bhi kar sakta hai. 

 

Maravadi market jata hai underwear purchase karne. 

Maravadi: Yeh kitne ka hai? 

Shopkeeper: Rs 500. 

Maravadi: Arey bhai daily wear dikhaao, party wear nahin. 

Maravadi to  Chandu: Main apna purse ghar bhool aaya, mujhe 1000 Rs chahiye. 

Chandu : Dost hi to dost ke kam aata hai. Yeh lo Rs.10 . Riksha karle ghar jao aur 

apna  purse le aao. 

Maravadi's son: Papaji bahar swimming pool k liye chanda mang rahe he.. 

Maravadi: Koi baat nahi Beta, Ek lota paani de de. 

વિપલુ દેસાઈ - “સરુતીઉંધીયુાં ”  
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Teacher: Tumhare papa 500 rupees loan lete hain. 10% interest ke hisab se voh 1 saal 

bad loan vapis karte hain. Batao kitne paise vapis karenge? 

Bania's son: Kutch bhi nahi. 

Teacher: Tum maths nahi jante. 

Banis's funny son: Me to maths janta hu, par aap mere papa ko nahi jante. 

 

Maravadi's son: Daddy meri dur ki nazar kharab hai SPECKS banva do. 

Marvadi took him outside & said: Voh dekh kya hai? 

Son: Suraj 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/


 

 

Maravadi : Abbe ullu ke patthe, aur kitni dur tak dekhna chahe hai tu. 

 

Banta ko mosquitoes bohot preshan kar rahe the. Vo irritate ho gaya... usne poison pi li 

aur bola, Ab kaato saalon, sab maroge! 

 

Lady Doctor: Tum roz subah clinic ke bahar khade ho kar auraton ko kyon ghoorte ho? 

Chandu: Ji aap hi ne bahar likha hai: Auraton ko dekhne ka samay 9am - 11am hai. 

 

Chandu to Santa: Yeh har taraf kiyon likha hai: Gadi  Dhire Chalao. 

Santa: Kiyon ki, yahan duur duur tak koi hospital nahi hai. 

 

Ik newly wed girl ki B.Ed. exam me first division aayi. 

 

Uska husband Santa khushi ke mare apne father-in-law ko sms karta hai: Aapki beti 

Bed me first class hai. 

 

Santa  18 guards ko le kar film dekhne jate hain. Pucho to kiyun? 

Kiyun ki below 18 was not allowed. 

 

Watch aur Wife me kya farak hota hai? 

Watch bigadti hai to bandh ho jati hai. Wifei bigadati hai to shuru ho jati hai. 

 

In a football match. 

Santa: Ye log ball ko pair kyun maar rahe hain? 

Banta: Goal kane ke liye. 



 

 

Santa: Paar ball to pehlan hi gol hai, aur kitni gol karengey. 

 

Ek bar sharabi kisi sadhu se takra gaya. 

Sadhu: mein tujhe shraap deta hu. 

Sharabi: Ruko, mein glassi le ke atta hu. 

 

Beggar: Kuch khaane ko do! 

Pandit: Tamatar Khao 

Beggar: Roti do baba 

Pandit: Tamatar Khao 

Beggar: Tamatar hi khila do 

Pandit's Wife: Ye Totla bolte he, Keh rahe he KAMAKAR KHAO ! 

 

Haryanvi: Itne kam marks? Do thappad marne chahiye. 

Haryanvi ka beta: Haan papa, chalo maine us saale master ka ghar bhi dekh rakha hai. 

 

Ek train bohot time baad chali. 

Muslim: Ya Ali bala tali. 

Hindu kehta: Jai Bajrang Bali. 

Sardarji : Arre Ali aur Bali, train apni nahi, saath vali chali !!! 

 

Doctor: Aap ka aur aapki wife ka blood group ek hi hai? 

Chandu: Hoga, Jarur hoga: 25 saal sey mera khoon jo pee rahi hai.... 

 

Ik aadmi kabar ke oopar baitha tha.  Banta udhar se nikal raha tha 



 

 

Banta: Tum ko dar nahi lagta? 

Aadmi: Darne ki kya baat hai, andar garmi bohot thi, thori der ke liye kabar se bahar 

aaya hoon. 

 

Banta National Library Mumbai me 2-3 ghante book pad ke bole: SO BORING.  

Itne sare characters, but no story. 

Librarian: Bantaji, yeh telephone directory hai !! 

 

Bhikhari: Sahib ik rupaiya de do. 

Sahib: Kal anna. 

Bhikhari: Iss kal kal ke chakkar mein iss colony mein mere lakhon rupaiye fasse hue 

hai! 

 

Pehla Gadha: Yaar mera maalik Laloo mujhe bahut maarta hai. 

Doosra Gadha: To tu bhag kyo nahi jata? 

Pehla Gadha: Bhag to jaaun par vahan future bahut bright hai. Malik ki khubsurat beti 

jab sharat karti hai to vo usko kehta hai teri shadi kise gadhe se hi karunga. Bus isi 

umeed pe baitha hoon !!!! 

 

Doctor to Santa: Aap ko brain tumour hai. 

Santa: Oh, that's GREAT !!. 

Doctor: Aap itne khush kiyun hai?  

Santa: Iss se yeh sabit hota hai ke mere paas brain hai. 

 



 

 

Laloo Prasad Yadav sent his Bio Data - to apply for a post in Microsoft Corporation, 

USA. 

A few days later he got this reply: 

Dear Mr. Laloo Prasad Yadav, 

You do not meet our requirements. Please do not send any further correspondence. No 

phone call shall be entertained. 

Thanks 

Bill Gates. 

Laloo Prasad jumped with joy on receiving this reply. 

He arranged a press conference: 

“Bhaiyo aur unki Behno, aap ko jaan kar khushi hogee ki hum ko Amreeca mein naukri 

mil gayee hai.” 

Everyone was delighted. Laloo Prasad continued: “Ab hum aap sab ko apnaa 

Appointment Letter padkar sunaunga? Par letter angreeze main hai - Isliyen saath-saath 

Hindi main translate bhee karoonga. 

Dear Mr. Laloo Prasad 

Pyare Laloo Prasad bhaiyya 

You do not meet 

Aap to miltay hee naheen ho 

our requirement 

Humko to zaroorat hai 

Please do not send any further correspondence 

Ab Letter vetter bhejne ka kono zaroorat nahee. 

No phone call 

Phoonwa ka bhee zaroorat nahee hai 



 

 

shall be entertained 

Bahut khaatir kee jayegi. 

Thanks 

Aapkaa bahut bahut dhanyavad. 

Bill Gates. 

Tohar Bilva 

 

Maravadi: Bhagwan, agar tum muje 100 rupe do, to 50 rupe main mandir me dunga. 

Thodi dur ja k Bania ko 50 rupye mil gaye. 

Maravadi: Wah Bhagwan, itna bhi bharosa nahi, apne paise pehle hi kat liye... 

 

Ik murgi ne Indo-Pak border par egg diya. 

Dono countries ki egg ke liye fight ho gayi. 

Finally, Indian people said: Jo bhi ik din me dusre desh ki jyada girls ko kiss karega, 

egg usko milega. Pakistani bole: ok. 

Indian people Pakistan ja ke ik din me 1000 girls ko kiss karke aate hai. Pakis said: Ab 

hamari bari hai. 

Funny Indian people said: Ok aap jeet gaye, Egg aap rakho. 

Jai Hind ! 

 

Banta ki wife: Raat ko aap peeke gutter mein gir gaye the. 

Banta: Kya bataoon, sub galat sangati ka asar hai, hum 4 dost... 1 bottle, aur woh 

teeno kambhakt peeten nahin. 

 

American: Hamare yahan shaadi e-mail se bhi hoti hai. 



 

 

Indian: Kamal hai hamare yahan to shaadi sirf female se hoti hai. 

 

Banta ek TV showroom me jata hai. 

Banta: Kya aapke pas color TV hai? 

Salesman: Yes sir. 

Banta: Ik green wala dena. 

 

Pappu ek party mein gaya aur waha usne 8 butter naan kha liye. 

Kuch der baad toilet mein pet pakad ke ro raha tha bhagwan se request kar raha tha 

ki, “Hey bhagwan ya toh jaan nikal de ya naan nikal de! 

 

Ek aadmi bada dukhi tha! 

Ek dost ne uss se poocha, “Kyu, tension mein ho.” 

Aadmi: Yaar ek dost ko plastic surgery ke liye 2 lakh rupeey diye thay, ab saale ko 

peehchan nahi pa raha hoon! 

 

Chhote: Woh ladki kitni sundar hai! 

Bade: Mujhe uska naam pata hai. 

Chhote: Kya naam hai uska? 

Bade: Woh bank mein kaam karti hai, uske counter ke upar uska naam likha tha “CHAALU 

KHAATA” 

 

Santa: Yaar aaj pehli bar maine accha kaam kya, jiss par logon ne mujhe bohat mara! 

Banta: Woh kya.. 



 

 

Santa: Ek makan mein aag lagi thi, aur andar kuch log thay, maine window tori aur andar 

ja kar sab logon ko bahar nikal diya. 

Banta: Toh logon ne kyun mara 

Santa: Yaar, kyun ke woh sab log fire fighter thay! 

 

Shaadi ke doosre din beti apni maa se: Meri unse ladai ho gayi! 

Maa: Shadi mein jhagde toh hote rehte hai fikar mat karo. 

Beti: Woh toh thik hai par ab “LAASH” ka kya karu? 

 

Two married friends Rahul and Rohan talking on the topic of the married woman, 

Rahul: Wife ko begum kyun kehte hai? 

Rohan: Kyuki shaadi ke baad uske saare gum husband ke hisse mein chale jaate hai 

aur wife begum ho jaati hai… 

 

Santa: Main ek baar jungle mein susu karne gaya toh waha per Sher tha. 

Banta: Phir kya hua? 

Santa: Maine Sher se kaha, “Pehle tum karlo, mera toh ho gaya hai.” 

 

Wife: Ji apko mujhme kya achha lagta hai, meri samajhdari ya meri beauty. 

Husband: Mujhe toh yeh tumhari Majak karne ki aadat bahut achi lagti hai. 

 

Naukrani ne malkin se kaha, memsahab gajab ho gaya, pados ki teen auraten aap ki 

saas ko peet rahi hai. 

Malkin naukrani ke saath balakani se aayi aur chupchap tamasha dekhne lagi. 

Naukarani ne poocha, aap madad karne nahi jayengi? 
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Malkin: Nahi uske liye teen hi kaafi hai. 

 

Pathan BLOOD Ke bare mein book parh raha tha 

Wife: Aaj yeh book kyu parh rahe ho ji? 

Pathan: Mujhe doctor ne kaha hai ke kal mera BLOOD test hai iss liye test ki tayari kar 

raha hoon. 

 

Ek baar 3 fruits mein aapas mein baatcheet hoti hai. 

Apple: Mujhe toh sab dho ke aur kaat ke khaate hai. 

Amrood: Tujhe kya mujhe bhi sab dho ke aur kaat ke khate hai. 

Apple, chup chaap baithe banana se kehta hai tu chup kyu hai? 

Banana : “Main kya kahu mujhe toh batate hue bhi saram aati hai, mujheh to sab 

log nanga karke khate hai.” 

 

Santa: Tu office mein toh bada sher bana ghumta hai, ghar par kya ho jata hai? 

Banta: Hota toh sher hi hoon par DURGA sawar ho jaati hai… 

 

Chintoo: Aaj maine apni class mein sabse pyaari larki ko phansa li.. 

Friend: Woh kaisey? 

Chintoo: “Class lagi thi.. Maine kaghaz ka jahaz bana ke Phainka. Jahaza teacher ke 

pass chala gaya. Uss ne ghusey se poocha yeh kiss ne phainka? Maine us larki ka naam 

le liya aur who phans gaye bichari.” 

 

Ek gora aadmi tha. Jab uska ladka paida hua toh woh kala tha. 



 

 

Tabhi woh apni patni ke paas jata hai aur poochta hai, “Yaar main bhi gora tha tum bhi 

gori thi to bachcha kaise kala paida ho gaya” 

Aur phir uski biwi ne jawab diya, “Darling main bhi hot tum bhi hot sayad bachcha jal 

gaya hoga.” 

 

Maalik: Tum bathroom mein kyu ghus aaye, Kya tumhe pata nahi tha ki mein naha raha 

hoon? 

Naukar: Hazur galti ho gayi, mein samjha tha begum sahiba hai. 

 

Ek chor amir aadmi ke ghar mein chori karne gaya. Tijori pe likha tha “Tijori ko todne ki 

jaroorat nahi hai, 452 number press karke sahmne vala lal batan dabao, tijori khul 

jayegi. Jaise hi batan daba alarm baja aur police aa gayi.” 

Jate jate chor seth se bola: Aaj mera insaaniyat se vishwas uth gaya hai! 

 

Saali is Beauty, Wife is Duty 

Saali is Pension, Wife is Tension 

Saali is Yummy, Wife is Vehmi 

Saali is Pataka, Wife is BATAKA 

Saali is Cool, Wife is Fool 

Saali is Tooti - Fruity, Wife is Kismat Futi 

Saali is Fresh cake , Wife is earth QUAK 

 

A family was puzzled when the coffin of their dead mother arrived from the US . It was 

sent by one of the daughters. 



 

 

The dead body was very tightly squeezed inside the coffin, with no space left in it when 

they opened the lid they found a letter on top addressed to her brothers and sisters: 

Dear Chandrakantbhai, Arvindbhai, Smitaben and Varsha, 

 am sending mothers body to you, since it was her wish that she should be cremated in 

the compound of our ancestral home. 

Sorry, I could not come along as all of my paid leave is consumed. 

You will find inside the coffin, under her body, cans of cheese, 10 packets of Tobler 

chocolates and 8 packets of Badam (peanuts) please divide these among all of you. 

On her feet you will find a new pair of Reebok shoes (size 10) for Mohan. There are also 

2 pairs of shoes for Radha’s and Lakshmi’s sons. Hope the sizes are correct. 

She(dead mother) is wearing 6 American T-Shirts. The large size is for Mohan. 

Just distribute the rest among yourselves. 

The 2 new Jeans that she is wearing are for the boys. The Swiss watch that Reema 

wanted is on her left wrist. 

Shanta masi, she is wearing the necklace, earrings and ring that you asked for. Please 

take them off her. 

The 6 white cotton socks she is wearing must be divided among my nephews. Please 

distribute all these fairly. 

PS : If anything more required let me know soon as Bapuji is also not feeling too well 

now a days.. 

 

Boyfriend to Girlfriend: Darling main tumse shaadi nahi kar sakta gharwale mana karrahe 

hai. 

Girlfriend: Tumhare ghar mein kaun kaun hai? 

Boyfriend: Ek biwi aur 3 bacche… 
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Nayi(new) doctor ne apni life ka pehla operation kiya! Operation ki thodi der baad hi marij 

mar gaya! 

Marij ke marne ke baad doctor ne diwar par tangi bhagwan ki taswir ki ore haath jodkar 

sir jhukate hue puri shradha ke saath kaha: Hey prabhu meri ore se yeh pehli bhet swikar 

kijiye! 

 

Krish: Doctor ne mujhe kaha tha ki woh do hapte mein mujhe pairo par khada kar dega! 

Jack: Achcha kya who aisa kar paya? 

Krish: Ha uska bill chukane ke liye mujhe apni car jo bechni padi. 

 

Mohan: Ladkiya sharab se itni nafrat kyun karti hai? 

Sohan: Kyun ki isko pine ke baad unke chue jaise pati shero jaise bartab karne lagte 

hai!!! 

 

Beta papa se: Papa main itna bada kab ho jaunga ki mummy se bina poochey ghar se 

bahar ja sakoo. 

Papa thandi saans lete hue: Beta, itna bada toh abhi main bhi nahi hua hoon. 

 

Friend1: Are yaar ye mobile to mujhe kangaal kar dega. 

Friend2: Kyu? 

Friend1: Baar baar dikhaata hai “Battery Low” ab tak 56 battery badal chuka hoon! 

 

Wife: Why are you waiting here? 

Husband: Sher ka shikar karne ja raha hoon mere darling! 
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Wife: Toh jao naa khade kyu ho! 

Husband: Kaise jaau.. Bahar kutta jo khada hai! 

 

Customer: Mujhe phone per dhamkiya mill rahi hai. 

Police: Kaun hai woh jo aapko dhamkiya de raha hai? 

 

Customer: Telephone wale bolte hai ke, “Bill nahi bharoge toh kaat denge.” 

 

Santa: Kaam wali shanti ko bulao.! 

Wife: Kyun? 

Santa: Doctor ne kaha hai, raat mein dawa khane ke baad shanti ke saath so jaana. 

 

Ek dost dusre dost se: “Kya, tumne jhoot pakarne wali machine dekhi hai? 

Doosra dost: Deki nahi mere paas mein hai! Are maine to usse shadi ki hai.” 

 

Husband: Tumse shaadi karke mujhe ek bahut bada faayda hua hai! 

Husband: Mujhe mere gunaaho ki saza jeete jee hi mil gayi! 

 

Husband: Sir, meri wife gumm ho gayi hai. 

Postmaster: Bhai yeh postoffice hai. Ja ke policestation mein complaint likhao. 

Husband: Kya karun…, khushi ke mare kuch samaj hi nahi aa raha… 

 

Anil road par nanga bhag raha tha. 

Sunil ne usse rok kar poocha: Arre bhai esa kyu kar rahe ho, kyu nanga bhag rahe 

ho, tumhe sharam nahi aati? 
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Anil: Kyu ki aaj tum jaldi ghar aagaye, Issi liye. 

 

Question: Dhoni asks Rohit to bring a Pepsi. Rohit brings the bottle, but takes it directly 

to Shewag. 

Why? 

- 

Ans: Because Shewag is an opener 

 

Shaadi mein ek Saradaraji bahut der tak khana kha raha tha. 

Kisi ne poocha kab tak khaoge? 

Saradaraji: Mein toh khud kha-kha ke dukhi hoon, Per kya karon card mein likha 

tha Dinner 7 PM to 10 PM. 

 

Newly married wife husband se: Tumne apne doston se yeh kyun kaha ki mujhebahut 

accha khana banana aata hai. 

Husband: Ab tumse shaadi karne ki koi wajah toh mujhe batani hi thi. 

 

Lalu to Rabri: Agar tum batao ki iss bag ke andar kya hai, toh sare eggs tumare, agar 

tum batao kitne eggs toh 8 ke 8 tumare, aur agar tum bata do ke ande kiske hai toh 

woh murgi bhi tumari. 

Rabri: Lalu Ji, koi hint toh do na plz? 

 

Police: Tumhe kal subah 5 baje phansi di jayegi. 

Sardar: Ha ha ha! 

Police: Kyu hass rahe ho? 



 

 

Sardar: Main toh subah 8 baje tak sota hoon! 

 

Ek bar ek chitti ne Hathani ke kan mein kuch kaha toh hathni behos ho gayi. 

Phir kisine chitti se pucha ke tune kya kaha? 

Chitti Boli: Maine itna hi kaha ke “Main tumhare bacche ki maa banne wali hoon!” 

 

Banta mujra dekhne gaya, Sari raat mujra dekhta raha 

Bai: Saheb humne aap ko khush kiya, Ab aap hamein khush karo. 

Toh banta utha aur khud nachne laga. 

 

Husband wife ki godh mein leta hua tha. Aur wife ne pyaar se apne husband se puchha: 

Wife: Kaisa lag raha hai ji. 

Husband: Aise, jaise bhagwaan Vishnu Shesh naag ki godh mein lete hon. 

 

Ek chota baccha bahut der se ghar ke bahar khada darwaje ki ghanti bajane ki kosish 

kar raha tha.Toh ek budha aadmi aaya aur kaha: 

Budha aadmi: Kya kar rahe ho beta? 

Baccha: Uncle, yeh ghanti bajana chahta hoon. 

Budha aadmi (ghanti bajake): Yeh lo bajgaya, ab kya hai? 

Baccha: Ab bhago! 

 

Circiut: Bhai, who apnay bachpan ka dost aarehla hai aaj raat ko dinner pe. 

Mera Sara chain collection apne kamray mein chupa do na please. 

Munna bhai: Kyun tera dost chor hai kya? 

Circiut: Nahin Bhai, woh apne chain pehchan lega. 
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Boy to girl at a dance party: “Kya tum mere sath dance karogi?” 

 

Girl reply: “Main bacche ke saath dance nahi karti.” 

Boy: Sorry mujhe pata nahi tha ki tum pregnent ho. 

 

Teacher: Zameen par rehne wali janwer bacche deti hai, Hawa mein urne wali 

andey deti hai  

Woh konsi cheez hai jo hawa mai bhi urti hai or bacche bhi deti hai?? 

Student: “Air Hostess!” 

 

Doctor ek patient ke pichhe bhag raha tha… Ek aadmi ne puchha kya hua? 

Doctor : Are yaar char bar aisa hua hai sala brain ka operation karwana aata hai aur 

baal katwake chala jata hai. 

Sardar: Mere podho ko pani de ramu. 

Ramu: Sir barish gir rahi hai! 

Sardar: Bahana nahi chahiae, chata leke ja…  

 

 

Ek baar ek terrorist ne Saradarani ke ghar mein bomb rakh diya. 

Log chillaye : Saradarani bomb hai, Saradarani bomb hai. 

Saradarani sambhal kar boli : Dhatt teri ki, woh toh mein jawani mein thi !! Ab nahi rahi 

 

Pandit : Tumhare jeevan mein 6 ladkiya aayengi. 

Thambu : Wow, kya baat hai. 

http://www.jokesduniya.com/category/hindi-jokes/page/13/
http://www.jokesduniya.com/category/hindi-jokes/page/13/
http://www.jokesduniya.com/category/hindi-jokes/page/14/


 

 

Pandit: Zyada khush honey ki baat nahi hai. Ek gharwali aur 5 betiya hai.. 

 

Maa apne bete se kehti: Beta so ja warna gabbar aa jayega. 

Beta apni maa se kehta: Maa mujhe Chocolate do varna papa se keh dunga ke mere 

sone ke bad roz gabbar aata hai. 

Saradar ko dost ne khanay pe bulaya. Saradar jab dost ke ghar aaya toh ghar pe tala 

laga tha, Aur likha tha maine bewaqoof banaya tumko. 

Saradar ne Hoshiyare dikhayi or niche likha diya,"Main toh aaya hi nahi tha" 

 

A policeman caught a Saradar driver stopping the bus at the road and began asking 

questions: 

Policeman: “Tumne bich road pe bus Kyun rok di?” 

Saradar: Hum seher mein naya aaya hai magar Kanoon nahi torta! Woh samne dekho 

likha hai “Bus Stop” Toh humne rok diya. 

 

Research ke mutabiq larkian larkon se zyada mehnati hoti hai 

Aapko pata hai kaise??  

Nahi pata, Main bata deta hu aapko, 

- 

Kyun ki 

- 

100 mein se 10 Larkia’n naturally khoobsurat hoti hai 

- 

Aur baki, Apni Mehnat se… 
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Ek bar ek ladka samosa ke bich ke aalu ko kha raha tha aur bahar ke hisse ko phek 

raha tha. 

Dushra dost usse poochta hai ke tum samose ke sirf aalu ko kyun kha rahe hoo? 

Pehla: Doctor ne mujhe bahar ke chejo ko khane se mana kiya hai. 

 

Ek baar ek ladka rastey mein chalte chalte ek gadhe ke samne gir gaya. 

Tabhi ek ladki ne use chhedte hue kaha, “Apne bade bhai ka aashirwaad le rahe ho 

kya?” 

Ladke ne palat kar jawab diya, “Sahi farmaya bhabhi ji.” 

 

Malik alsi nokar se:- Yahan par itne sare machcher gun-gun kar rahen hai tu unhe maar 

gira. 

Thodi der bad 

Malik:- Abe sale nokar ke bachche maine tujhe machcher marne ko kaha abhi tak tune 

mare nahi. Woh ab bhi gun-guna kar rahe hai 

Alsi nokar:- Malik machcher toh maine maar diye. Yeh toh unki bibi hai jo vidhva ho kar 

ro rahi hai. 

 

Ek metting hoti hai uss metting mein sirf sardar hi sardar thay. Sare sardar iss baat par 

behas kar rahe thai ki sirf sardaro par hi jokes kyun bantain hai aur kisi par kyun nahi. 

Iss mein se ek sardar utha or bola ki main iske bare mein pata lagaounga. 

Who iske liye America gaya aur waha ke president se mila aur bola ki sirf sardaron par 

hi jokes kyun banay jantain hai. Toh president bola ki main suna hai ki sardar mein mind 

kam hota hai. 
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Ye sunte hi sardar ko ghussa aagaya. President ne kaha ki main proof kar sakta hoon. 

Sardar bola kaise??? 

President: Acha bataon mere ghar mein main, meri bivi, mere bache, par thisra koun? 

Bohot sochne samajhne ke baad bhi sardar uske sawalo ka jawab nahi de paya. 

Toh president ne jawab diya ki who thisra kon?… main Mister Clinton. Jawab leker sardar 

wapas aagaya phir metting bethi. Sabhi ne kaha kya tumne pata lagaya. Toh sardar ne 

kha ki haa. Hampe jokes iss liye bantain hai ki haam bewakuph hotain hai. 

Yeh suntain hi waha par bethai sabhi sardar pinak gaye par unko shant karte hue sardar 

bola ki usne proof kiya hai. Chalo main tum sab se ek sawal karta hoon ki mere ghar 

mein main, meri bivi, mere bache, par thisra koun? Sabhi shochne lage par koi jawab 

nahi de paya tab sardar bola, “Are bhai thisra koun woh Mister Clinton.” 

 

Ek sahebji ghabraye hue aaye aur biwi se bole: “Begam, aaj main office se aa raha tha 

ki raste mein ek gadha…!” 

Itne mein unki bachhi bol uthi: “Mummy, Shyam ne meri gudiya tod di hai.” Pati ne phir 

kehna shuru kiya “Haan toh begam, main keh raha tha ki raste mein ek gadha…..!” 

Itne mein unka ladka bola: “Mummy, Rita ne meri car tod di hai.” 

Biwi ghusse mein aakar boli: “Bhagwan ke liye tum sab chup ho jao, mujhe pehle gadhe 

ki baat sun lene do..!” 

 

Santa to Shopkeeper: - Mujhe India ka flag dikhao. 

Shopkeeper ne flag dikhaya, 

Santa: - Isme aur colour dikhao. 

 

Boy : Jaan-e-man… ees dil me aaja na! 



 

 

Girl : Sandal nikalu kya? 

Boy : Pagli, yeh mandir nahi… aise hi aaja!! 

 

Boss: Where were you born ? 

 

Sardarji: Oye Punjab. 

Boss: Which part? 

Sardarji: Oye, Kya which part? Whole body born in Punjab. 

 

Santa enters a store that sells curtains. 

He tells the salesman, “I would like to buy a pair of pink curtains.” 

He showed him several patterns, but Santa seemed to be having a hard time choosing. 

Finally, he selects a lovely pink floral print. 

The salesman asked what size curtains he needed. 

Santa replies, “Fifteen inches.” 

“Fifteen inches?” asked the salesman. “That sounds very small, what room are  

they for?" 

Santa tells him that they aren’t for a room, they are for his computer monitor. 

The surprised salesman replies, “But, sir, computers do not have curtains!” 

Santa says, “Hellllooooooooo……..I’ve got Windows!” 

 

Ek ladki apny boy friend ke saath nayi garri main long drive per jaa rahi thi achanak 

raastey mein larki kehnay lagi…..“suno ! kya tum aik haath se garri chala saktay ho?” 

Kyu nahi.. ladke ne bade fakher se garden akraaii… 

Aur phir larki ne aahista se kaha, “Toh phir doosray haath se apni naak saaf karlo” 



 

 

 

Ek sharabi ne bahut zyada sharab pee le. Jab woh ghar aaya to uss ne jeb se chabi 

nikali aur tala ko kholney laga. 

Haath kaapne ke wajha se chabi kabhi idhar hat jati kabhi udhar hat jati, ek admi pass 

se guzra toh sharabi ne usey bataya ki tala nahi khul rahi hai. 

Uss shaks ne sharabi ke pass ja kar kaha, “lao chabi tala main khol deta hoon” 

Aur phir sharabee ne kaha, “Tala toh main hi kholonga bas tum makan ko pakar ke 

rakhna 

 

Laloo to his P.A.: Itne khiladi kyun football ko laat maar rahe hai? 

P.A.: Goal kar ne k liye. 

Laloo: Susra, ball toh pahle se hi gol hai aur kitna gol karenge! 

 

In a remote village of India, once Masterji is teaching the Mahabharat katha to class 6 

students. He is at the ‘Krishna janma’ part of it. 

Masterji : “Kansa heard the akashwani that his sister’s 8th child is going to kill him. He 

was furious. He ordered to put Vasudev and Devki behind the bars. First son is born, 

and kansa kills him by poisoning… Second one is born n Kansa throws him off the 

mountain peak. Third one is born… 

Ramu : I have a doubt (sounding nervous and confused). 

Masterji : “Ramu bete, whole India does not have doubt in Mahabharata then how come 

you have one?” 

Ramu : Masterji, if Kansa knew that Devaki’s 8th child was going to Kill him, “Why the 

hell did he put Vasudev and Devaki in the same cell?” 

Masterji fainted. 



 

 

 

Gabbar: Kitne admi they? 

Sambha: Sardar 2 

Gabbar: Mujhe ginti nahin aati, 2 kitne hote hay? 

Sambha: Sardar 2, 1 ke baad aata hai 

Gabbar: Aur 2 ke pehle? 

Sambha: 2 ke pehle 1 aata hai. 

Gabbar: To beech mein kaun ata hai? 

Sambha: Beech main koi nahi aata 

 

Phone ki ghanti baji 

 

Santa : Phone mere liye ho toh kehna mein ghar pe nahi hoon. 

Jasmeet : Wo ghar pe hain. 

Santa : Maine mana kiya tha ke… 

Jasmeet : Phone mere liye tha! 

 

Sardar talking on cell. 

2nd Sardar : Kis se baat kar raho ho. 

1st Sardar : Biwi se… 

2nd Sardar : Itne… Pyaar se? 

1st Sardar : Tumhari hai… 

 

Santa : Badda dukh hoya si teri wife di mout ki khabar sunker, wase hoya ki si? 

Banta : Goli lagi si matthe vich. 



 

 

Santa : Shukar rabb da ankh bach gai. 

 

Mayawati came to Lalu’s house with a goat… 

Lalu : Bhaiswa ko kyun layi ho? 

Maya : Dikhta nahi, goatwa hai. 

Lalu : Hum goatwa se hi puch raha hu!!! 

 

Sardarji is trying to commit suicide on the railway tracks and he takes along some wine 

and chicken with him. 

Somebody stops him and asks, kya hai, ye sab kyon leke baithe ho? 

Sardarji replies, Saali train late aati hai kahin bhook se na mar jaun 

 

A man and his wife were seeking a divorce at a local court. But the custody of their child 

posed a problem. 

The mother jumped to her feet and protested to the judge that since she had brought the 

child into this world, she should retain custody. 

The man also wanted custody of his child. The judge asked for his side of the story too. 

After a long moment of silence, the man rose from his chair and argued, “Your Honour, 

when I put a dollar in a vending machine and a Pepsi comes out, does the Pepsi belong 

to me or to the machine?” 

 

A Sardarji went to toilet ten times within half-an-hour. 

Somebody asked,“Sardarji aapko chain nahin hai kya?” 

Sardar : Hai to sahi, par khul nahin rahi! 

 



 

 

Girl of 1960 : Aye bahar hai…jia bekarar hai… aja moray balma tera intezar hai. 

Girl of 2009 : Aye bahar hai…jia bekarar hai… aje moray balma warna dusra tayyar 

hai.  

 

A donkey kicked sardar & ran away, sardar ran to catch the donkey. 

He saw a zebra and started beating it and said, ‘Sala tracksuit pahan ke dhoka de raha 

hai’. 

 

Rabri : Ka karat ho? 

Laalu : Ek dost ko chitthi likhat hu! 

Rabri : Par tuhar likhna to aawe nahi. 

Laalu : Vo sasura bhi to padhna nahi jaanat. 

 

Sardar : O banno car ki speed itni kyon badha di? 

Banno : Oji car ki break fail ho gayi hai, accident ho jaye iske pehle ghar pahunch 

jaate hain….! 

 

Train mein TT Sadhu se bola : Kahan jana hai? 

Sadhu : Jahan Ram ka janam hua tha. 

TT : Ticket hai? 

Sadhu : Nahin 

TT : Chalo 

Sadhu : Kahan? 

TT : Jahan Krishan ka janam hua tha.. Jail mein 
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In your life problems may start from Hayward 5000, 
But you must take it as a Royal Challenge, 

Otherwise people will call you an Old Monk & stick a Black Label on u. 

You  must fight like Napoleon, Live like Bagpiper, Walk like Johny Walker, 

Work till 8pm, Think like Director’s Special, And then Your life will be Imperial Blue. 

If you  do all these things will be an be an Aristocrat 

& there will be value for your Signature!! 

 

After having dug to a depth of 1,000 meters last year, French scientists found traces of 

copper wire dating back 1,000 years and came to the conclusion that their ancestors 

had a telephone network all those centuries ago. 

Not to be outdone by the French, English scientists dug to a depth of 2,000 meters and 

shortly after headlines in the U. K. newspapers read: "English archaeologists have 

found traces of 2,000-year-old fiber-optic cable and have concluded that their ancestors 

had an advanced high-Tech digital communications network a thousand years earlier 

than the French. 

One week later, Indian Newspapers reported the following: "After digging as deep as 

5,000 meters in a Delhi marketplace, scientists had found absolutely nothing. They, 

therefore, concluded that, 5,000 years ago, Punjabis were already using wireless 

technology." 

  

Sick Leave  

I urgently needed a few days off work,  But I knew the Boss would not allow me to 

take  leave. I thought that maybe if I acted 'CRAZY' then he Would tell me to take a 

few days off.  So I hung upside down on the ceiling and made funny noises. My co-



 

 

worker (who's blonde) asked me what I was doing. I told her that I was pretending to 

be a light bulb, So that the Boss would think I was 'CRAZY' and give me a few days 

off. 

 

A few minutes later the Boss came into the office And asked 'What are you doing?' I 

told him I was a light bulb. 

 

He said, 'You are clearly stressed out.  Go home and recuperate for a couple of 

days.'  I jumped down and walked out of the office. 

 

When my co-worker (the blonde) followed me, 

The Boss asked her..And where do you think you're going?'  

She said,  

'I'm going home too, I can't work in the dark! 

  

CRAZY NOT EQUAL TO STUPID 

One truck driver was doing his usual delivery to IMH (Institute of mental health). 

He discovered a flat tyre when he was about to go home. He jacked up the truck and 

took the flat tyre down.When he was about to fix the spare tyre, he accidentally 

dropped all the bolts into the drain.. As he can't fish the bolts out, he started to 

panic.One patient happened to walk past and asked the driver what happened. The 

driver thought to himself, since there's nothing much he can do; he told the patient the 

whole incident.The patient laughed at him & said "can't even fix such a simple 

problem.... no wonder you are destined to be a truck driver..."Here's what you can do, 

take one bolt each from the other 3 tyres and fix it onto this tyre. Then drive to the 
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nearest workshop and replace the missing ones, easy as that" The driver was very 

impressed and asked "You're so smart but why are you here at the IMH?" 

Patient replied: "Hello, I stay here because I'm crazy not STUPID!" 

 

One Sardar was enjoying Sun on a Beach in America. A lady came and asked him, 

'Are you relaxing' Sardar answered ' No I am Banta Singh!' Another guy came and 

asked the same Question. Sardar answered ' No No Me Banta Singh!' Third one came 

and asked the same question Sardar was totally annoyed and decided to shift his 

place. While walking he saw another Sardar enjoying the Beach He went and asked 

him ' Are you Relak Singh?' The other Sardar was much educated and answered 'Yes I 

am relaxing.' The Sardar slapped him on his face and said 'Salay, Sab tere ko wahah 

dhoond rahe hai aur tu yahaan aaram kar raha hai?' 

 

Santa Singh was having a tough time lugging his lumpy, oversized travel bag onto the 

plane. Helped by a flight attendant, he finally managed to stuff it in the overhead bin. 

'Do you always carry such heavy luggage?' she sighed with a smile. 'Bas! Bahut hua!' 

replied Santa. 'Next time, I'm riding in the bag, and Banta can buy the ticket!' 

 

Patient: It's been one month since my last visit and I still feel miserable. Doctor: Did 

you follow the instructions on the medicine I gave you? Patient: I sure did. The bottle 

said, 'keep tightly closed.' 

 

A lady awoke one morning and discovered her dog was not moving. She called her vet, 

Dr Santa Singh, who asked her to bring the dog in. After a brief examination, the vet 

pronounced the dog dead.'Are you sure?', the distraught woman asked. 'He was a great 
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family pet. Isn't there anything else you can do?'Dr Santa Singh paused for a moment 

and said, 'There is one more thing we can do.' He left the room for a moment and 

came back carrying a large cage with a cat in it. The vet opened the cage door and 

the cat walked over to the dog. The cat sniffed the dog from head to toe and walked 

back to the cage.'Well, that confirms it.' the vet announced. 'Your dog is dead.'Satisfied 

that the vet had done everything he possibly could, the woman sighed, 'How much do I 

owe you?''That will be $1100.' the vet replied. 'I don't believe it!!!', screamed the 

woman. 'What did you do that cost Rs.1100? 'Well', Dr Santa Singh replied, 'it's Rs.100 

for the office visit and $1000 for the cat-scan.' 

 

Ajit and Robert were out hunting. Ajit shot at a Tiger,but the bullet missed the target. 

The tiger started running towards them. Robert:Boss,sher hamaare peeche aa raha hai. 

Ajit:Gaadi tez chalaao. Robert:Boss sirf dus feet ki doori par hai. Ajit:Gaadi aur tez 

chalaao. Robert:Boss,sher ab sirf ek feet ki doori par hai. Ajit:Tum ek kaam karo,left ka 

signal do aur Gaadi right mein le lo sher confuse ho jayega. 

 

Once a man went to a pet shop to buy a talking parrot. He saw a parrot with a red 

string tied to one of his legs and a blue one to the other. He asks the shopkeeper, 

'What are these strings for?' The shopkeeper replies, 'If you pull the red string, the 

parrot speaks French and if you pull the blue one he speaks English!' The man 

asks,'Wow! And what if I pull both the strings?' The parrot screams from the cage, 'I'll 

fall down, stupid!' 

 

Santa and Banta Singh rob a bank and mess it up, managing to escape with two sacks 

that they find on the floor. And they take one sack each. After awhile they meet again 



 

 

and one asks the other, 'What did you find in your sack?' 'Ten lakh Rupees!' 'Wow... 

that's a lot! What did you do with the cash?' 'I bought a house. How about your sack?' 

'Bah... it was full of bills.' 'And what did you do with them?' 'Eh, well... little by little, I'm 

paying them off...' 

 

Laloo Prasad Yadav is getting shaved by his new barber, when he mentions about the 

problems he had getting a close shave around the cheeks. 'I have just the thing to 

solve that problem,' says the barber taking a small wooden ball from his box, 'Just 

place this between your cheek and gum.' Laloo places the ball in his mouth and the 

barber proceeds with the closest shave Laloo has ever experienced. After a few 

strokes, Laloo asks in garbled speech, 'And what if I swallow it?' 'No problem,' says the 

barber. 'Just give it back to me tomorrow like everyone else does.' 

 

Narasimha Rao, Mulayam Singh Yadav and Laloo Yadav died and reach hell. All 3 of 

them desperately feel like talking to their family members. So, when Yamaraj asks them 

for one last wish they say that they would want to make a phone call to their 

respective houses. Yamaraj says, 'OK, but you will be charged at international rates for 

the phone call!'. Next they make a phone call each and are then given their bill. 

Narasimha Rao's bill will read Rs. 50,000, Mulayam Singh's, Rs. 45,000 and Laloo's bill 

Rs. 1.50. Narasimha Rao and Mulayam Singh are pretty upset and think this is unfair, 

'How could you charge him just Rs. 1.50?'. Yamaraj replies, 'That's because from hell 

to Bihar it's only a local call 

 



 

 

"Laziness is the biggest Enemy,"------Jawahar Lal Nehru 

"Always LOVE YOUR Enemy,"----------Mahatma 

Gandhi????अब बोलो, बापुकीमाांन ेया चाचुकी? 

 

1 ladki @ railway station ,Waiting for 1/2 hr... gets bored  coin nikala, coin weighing 

machine mein dala... 58 Kgs ,coin nikala ,Sandal utari, side mein rakhkhi ,coin weighing 

machine mein dala...56 Kgs ,coin nikala ,Jacket utara, side mein rakhkha ,coin weighing 

machine mei dala....53Kgs ,coin nikala  Dupatta utara, side mein rakhkha ,coin 

weighing machine mein dala.... 52 Kgs .Coin khatam! 

Side mein baitha bhikari bola... 

"Tu chalu rakh. Coin main dalta hu" 

 

Saradaraji Kaun Banega Crorepati Mein: 

Q: What is you father name? 

Saradaraji: Plz Options? 

A.-----Dilawar 

B.-----Changez 

C.-----Feroz 

D. Sultan 

Saradaraji: Life line 50/50 

A.Dilawar 

C. Feroze 

Saradarji: Audience vote 

75%Dilawar 

25% Feroze 



 

 

Saradaraji: I want to use My last life line “Phone a friend.” 

Kisko call karengy? 

Saradaraji: Apne baap dilawar ko! 

 

EHSAAN QURAISHI - 

 

Ek din, main  Delhi  pahuncha, 

Station pe ek coolie se bahar jane ka rasta pooncha. 

Coolie ne kaha: "Bahar jaake poocho." 

 

Maine  khud hi rasta dhundh liya, 

Bahar jaake taxiwale se pooncha: 

"Bhai saab Lal Kile ka kitna loge?" 

Jawab mila: "Bechna nahi hai." 

 

Taxi chod,  maine  bus pakad li, 

Conductor se pooncha: "Ji, kya mein cigarette pi sakta hoon?"  

Wo gurrra kar bola: "Hargiz nahi, yaha cigarette pina mana hai." 

Maine  kaha: "Par wo janab to pi rahe hai!" 

Phir se gurrrraya: "Usne mujhse pooncha nahi hai." 

 

Lal Kile pahucha, hotel gaya.  

Manager se kaha: "Mujhe room chahiye, satvi manzil pe." 

Manager ne kaha: "Rahane ke liye ya koodne ke liye?" 

Room pahucha, waiter se kaha: 



 

 

"Ek paani ka gilas milega?" 

Usne jawab diya: "Nahi sahab, yahan to saare kanch ke milte hain ."  

 

Hotel se nikla , dost ke ghar jaane ke liye, 

Raste me ek sahab se pooncha: 

"Janab, ye sadak kaha ko jaati hai?" 

Janab hans kar bole: "Peechle bees saal se dekh rahan hoon, 

Yahi padi hai... kahin nahin jaati."  

 

Dost ke ghar pahucha, to mujhe dekhte hi chownk pada, 

Usne poocha: "Kaise aana hua?" 

Ab tak to mujhe bhi aadat pad gayi thi, 

Maine  bhi jawab diya: "Train se." 

 

Meri aaobhagat karne ke liye dost ne apni biwi se > kaha:  

"Areeee sunti ho... mera dost pehli baar ghar aaya hai, 

Uuse kuch taja taja khilao." 

Sunte hi bhabhiji ne ghar ki sari khidkiya aur darwaje khol diye. 

Kaha: "Taji hawa kha lijiye." 

 

Dost ne phir se baday pyar se biwi se kaha: 

"Areeee sunti ho, inhe jara apna chalis saal purana aachar to dikhana." 

Bhabiji ek baatli me rakha aachar le aayi. 

Maine  bhi apnapan dikhate hue bhabiji se kaha:  

"Bhabhiji, aachar sirf dikhayengi, chakhayengi nahi?" 



 

 

Bhabiji ne taak jawab diya: "Yuhi a gar sab ko chakhati 

To aachar chalis saal purana kaise hota?" 

 

Thodi der baad dekha, bhabiji apne potey ko sula rahi thi,  

Saath me lori bhi ga rahi thi: 

"Diploma so ja, diploma so ja." 

Lori soon mein hairan hua aur dost se poocha: 

"Yaar, ye diploma kya hai?" 

Dost ne jawab diya: "Mere grandson ka naam,  

Beti bambai gayi thi, diploma lene ke liye 

Aur saath mein ise le aayi, 

Isiliye hamne iska naam Diploma rakh diya." 

Phir  maine  pooncha: "Aajkal tumhari beti kya kar rahi hai?" 

Dost ne jawab diya: "Bambai gayi hai, degree lene ke liye." !!!!!! 

 

Fakeer : Begam sahibaa, aapke paas kisee bhookhe ke liye khana hoga???????  

Begam sahibaa : haan hai to sahee , lekin vo abhee office se aane wala hai!!!!!!!!! 

 

Ek pate ne apne patne se pucha : yudhishter bhe juan khelte the , phir tum mujhe 

kyunrokte ho????????? 

patne ne kaha : nahe rokunge , lekin yad rakhna ke dropde ke bhe panch pate 

the!!!!!!!! 

 

A policeman was on patrol when he came upon a line of cars stopped at a light with 

horns blasting. The light directing that lane of traffic was green. He pulled out of line 
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and stopped alongside of the first car in line to see what the problem was.  

 

The car was driven by an elderly woman. He asked her why she was stopped when the 

light was green.  

 

She said, “Oh, because I’m on my way to my sister’s house which is that way.” and 

she pointed to the right.  

 

The motorcycle cop said, “Well go ahead! The light is green.”  

 

The elderly woman responded with, “Yes I know, but the sign under the light says 

‘RIGHT TURN ON RED.’. 

 

Laluprasad goes to a shop and ask the shopkeeper, Ye hamarava phutva yaha kis ne 

rakh diya, tum hamare aashik ho? 

Shopkeeper: "wo phutva nahi saheb" Wo  to Seesa hai...! 

 

2 pathano ko 2 bomb mile  

1st pathan: chal police ko de atay hain  

2nd pathan: agar koi bomb rasty mai phat gaya tou?  

1st pathan: jhoot bol denge k ek hi mila tha.....  

 

Raat ka time jab Munna aur Chinkie apnay bed room mien so rahay thay to phone ki 

ghanti baji.  

Voice: Aray doctor sahab jaldi aiye! Mere betay nay blade kha liya hai.  
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Munna abhi jane ke liye tayyar hi hota ki dobara phone aata hai.  

Voice: Doctor Sahab! Aab ane ki koi zaroorat nahi, mere husband ko shave ke liye 

doosra blade mil gaya hai. 

 

You gets all kind of shops in khalistan but you will not find one shop 

What kind of shop? 

Think over.... 

Barber 

 

Patient to Doc: Aapne nurse bahut achhi rakhi hai, uska haath lagte hi main theek ho 

gaya.  

Doctor: Jaanta hu, thappad ki awaaz mujhe bhi sunai di thi.....!... 

 

Girl's Father: main nahi chata ki Meri beti apni puri zindagi ek gadhay ke saath guzare, 

Boy Friend: bas isiliye main usay yahan se lay jane aya hoon. 

 

A Chinese couple Mr & Miss Hua got twins without marriage. 

What did they named them? 

They named them as 'Jo-Hua', 'So-Hua' 

 

1980 girls: Maa mei Jeans pehanungi 

Maa : Nahin beti log kya kahengey ? 

2007 girls: Maa mein mini skirt pehanungi 

Maa: Pehen le beti kuch to pehan le. 
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Mom: Beti badi ho kar kya karogi?  

Beti: Kuch nahin... Maan banungi, padhungi, shaadi karungi... aur kya?  

Mom: Jo karna hai karo par zara serial order mein karna..... 

 

Naukrani: "Malkin! Chote Baba Ne Cockroach Kha Lia hai."  

Malkin: "Oh God!Call Doctor Fast"  

Naukrani: "Aap Tension Na Lo .. Maine Chote Baba Ko BAYGON Pila dia  

hai."  

 

Lalu found answer to the most difficult question ever: What came first- the chicken or 

the egg? 

 

Hum jiska order pehle dunga, vahi pehle ayega na! 

 

Husband aur wife hotel mein gaye, waha aek lady ne hello kiya.  

Wife ne puchha, kaun thi woh ?  

Husband - Tum dimag kharab mat karo, mein pehle hi pareshan hu ki woh bhi yehi 

puchhegi. 

 

Ek sharabi aek Shiv mandir pe har roz matha tekta tha. 

Ek din pujari ne Shivji ki murti ki jagah Ganeshji ki murti rakh di. 

Sharabi aaya, Ganeshji ko dekh ke bola, chhotu papa se bol dena main aaya tha....... 

 

Ek din Naradji dharti par beer peene ko aaye. 12 bottle pine ke baad waiter ne 

puchha- aap ko chadhati kyo nahi ?  



 

 

Naradji ne kaha- main bhagwan hun isliye. 

Waiter- Chadh gayi saale ko........ 

 

Wife      -  Sunoji, doctor ne muze aek mahine ke liye aaram karne  

                 ke liye kisi hill station pe jane ko kaha hai, ab hum kaha jayenge ? 

Husband-  Dusre doctor ke paas........ 

 

Munna Bhai : Thank god i wasn't born in Japan.... 

Circuit: Why do u say so...? 

Munna Bhai : B'coz, i don't know to speak Japanese..!! !!!!... 

 

Judge - Tune chori karte waqt bibi bachcho ke bare mein kyun nahi socha ? 

Chor - My lord, socha tha par dukan mein sirf man's wear hi the...... 

 

Ek bacha paida hote he nurse se bola mobile hai kya? 

Nurse boli hai lekin karega kya? 

Bacha: Kuch nahi bas woh GOD ko miss call karni hai ki main pahunch gaya hoon. 

 

Bacha on 1st April: Mama, kitchen main naukar naukrani ko kiss kar raha hai 

Mama: Main abhi jaa ke unhain theek karti hoon. 

Bacha: Ha ha ha April fool! "Woh toh papa hain." 

 

Teacher: Yeh quotation complete karo 

 "Jin ke ghar sheeshay ke hote hain....." 

 Student: " Woh light off kar ke kapray badalte hain." 



 

 

 

Girl 2 Pandit: Ji mere 2 affairs hain, un dono main kis ke saath shadi hogi? Woh khush 

naseeb  kaun hoga?? 

Pandit: Pehle se shadi hogi aur dusra khush naseeb hoga. 

 

Air hostes pathan se, 

Sir,ap kya lena pasand karenge? 

Pathan: Humare liye taveez wala chai lao 

Airhostes: Abey akhrot, woh taveez nahi tea bag he 

 

1 Aadmi ne kaha ki aise zindagi se toh maut achhi… 

Achanak Yamdoot aa gaye..or bole… 

“Tumhari jaan lene ka hukm hai” 

Aadmi- Lo batao, 

Ab Insaan mazak bhi nahi kar sakta hai kya…?---upper pan emergency declare kari 

laage chhe 

 

BETA: PAPA APKI SHADI MAJBURI ME HUI THI NA ? 

PAPA: JI APKO KAISE PATA? 

BETA: WO ACTUALLY APKI SHADI AUR MERI  D O B 

ME SIRF 6 MAHINE KA HI FARK HAI NA. 

 

boy - papa aapne mujhse kaha tha k agar main paas ho gaya to aap mujhe 5000 Rs 

denge. 



 

 

father - haan kaha tha 

boy - to aapke liye khush khabri hai, aapke 5000 Rs bach gaye. 

 

Teacher: Sach or Veham mai kiya farq hai ? 

Student: Aap jo hamain parha rahi hain wo sach hai, laykin hum sab parh rahay hain 

ye aapka veham hai…….. 

 

Kisi VAKEEL s pyar mat karna vo kahega”I OBJECT” Kisi DOCTOR S pyar mat karna 

vo kahega “NEXT” Pyar karna TEACHER Se kahega”DO IT 5 Times” 

 

Jab Gabbar paida hua to uski maan ne us se 3-4 thappad lagaye 

Gabbar’s Father: Kya baat ho gayi? 

Mother: Kambakht paida hote hi pooch raha tha KTNE AADMI THE… 

 

Jab tumahara rape hua to tumne kya mehsoos kiya? 

Girl: Ladoo agar zabardasti khilaya jaye to bhi lagta to meetha he hai. 

 

Bhagwan ko gussa kab aata hai? 

Jab kisi ladki ka rape hone ke baad uski ma bolti hai, “Hey Bhagwan yeh tune kya 

kiya.” 

 

Sehwag ko MAYUR pehnao, 

Sachin ko PEPSI pilao, 

Dhoni ko BRYLCREEM lagwao, 

Ganguly ko Chavnpras khilao, 



 

 

Dravid mein CASTROL bharwao,yuvraj ko MALAI MARKE LASSI pilao 

Lekin in Models ko cricket mat khilao… 

 

Jo tumko ho pasand wohi baat kahenge, 

Tum din ko agar raat kaho to raat kahenge, 

Kyunki… Kyunki… Paaglo se bahas nahi ki ja sakti…. 

 

Wife: kaash main newspaper hoti dinbhar tumhare hathon me rehti 

Hus: meri bhi yahi dua hai rab se issi bahane her din nayi nayi to milti 

 

Bahu ka 1st Affair sunne ke baad Sasur ne Bahu ko mara! 

2nd Affair pata lagne par Pati ne mara! 

Lekin Saas har baar chhup rahi! 

WHY?? 

KYUNKI SAAS BHI KABHI BAHU THI! 

 

LALU bus ke upar khada tha. Raste me TUFAAN aya or unki DHOTI udd Gayi, Phir 

BIJLI KADKI... 

LALU - Ek to hamaar dhoti Cheen li, Upar se Sasura Fotu Lewat hai.. 

 

Teacher: Usne khud khushi kar li, usse khud khushi karni padi, difference batao. 

Student: Pehle wala padha likha berozgar tha, doosra shaadi shuda tha. 

 

CIRCUIT : Oye Short Circuit yeh light bulb pe baap ka naam kyu likh raha hai? 

SHORT CIRCUIT : Apun baap ka naam roshan kar rehle hai. 



 

 

 

Munna Bhai: Aay circuit, baapu bole toh gandhi ji kapde kyu nahi pehantay thay? 

Circuit: Bhai bole toh bapu bhi us time ke Salmaan Khan thay!!! 

 

Ek baar ek Totaa (Bole to Parrot) Ud raha tha full speed par. 

Uske saamne achanak full speed mein ek Ferrari aa rahi thi, dono ki takkar hui… 

Totaa behosh hoga ya, raste mein ek bhikari tha usne Totaa ko uthaya aur ghar le 

gaya. 

Usko marham lagaya aur pinjare mein rakh diya. 

Jab Totaa ko hosh aaya, usne apne aap ko pinjare mein dekha. 

Aur bola, “Aalia … JAIL …. Woh Ferrari ka driver mar gaya kya ?? 

 

Last night i saw a dream, 

I was walking with god and I told him that 

I have a friend like u then he smiled & said: 

Beta sab pichle janam ka paap hai. 

 

LECTURER: Write a note on Gandhi Jayanti. 

CIRCUIT WRITES: Gandhi was a great man, but maa kasam i dont know who is 

Jayanti. Koi locha-lafda hoga buddhe ka! 

 

Jeeto: Ek baat batani hai, par plz muje marna nahi. 

Santa: Bolo. 

Jeeto: Mein Pregnant hu! 



 

 

Santa: It's a gud News. 

Jeeto: Shadi k pahle pitaji ko bataya to bahut maar padi thi. 

 

Santa ke ghar Ladki ne janam liya.. 

Banta: jab ladki badi hogi to ladke ise chedenge. 

Santa: Maine iska intejaam kar liye hai. 

Banta: kya kiya? 

Santa: Ladki ka naam DIDI rakh diya hai. 

 

Ek baar ek aadmi ne badi tapasya ki. Shivji khush hue… Prakat hue… Bole… 

Puttar maang maang… kya chahiye tujhey ! 

Bakth utha … bola shivji mujhey to aap sirf ek guitar de do! 

Shivji bole kaisa gadha hai? Unhone kaha puttar tuney badi achchi tapsya ki hai. kuch 

bada maang! 

Wo fir bola nahi ji mujhey to aap guitar hi do! 

Shivji ne phir samajhaya abey kuch dhang ka maang! 

Par wo bola, nahi aap to mujhey guitar hi do! 

Shivji uskey pao main gir gaye bole yaar tu kuch aur maang. guitar na maang… 

Wo bola nai nai nai !! mujhey sirf guitar hi chahiye. 

Ab Shivji gussey main aa gaye ..bole , abey agar guitar mere paas hota to main ye 

damaru kyo bajata phirta??? 

 

Santa - Apki shadi ho gayi? 

Banta - Haji, ek ladki se hui hai. 



 

 

Santa - Shaadi to ladki se hi hoti hai. 

Banta - Nahi ji meri bahan ki to ladke se hui hai. 

 

Frog: Tumhare paas dimaag nahin hai. 

Bhola: Hai. 

Frog: Nahin hai. 

Bhola: Hai. 

Frog: Nahin hai and jumps into the well. 

Bhola: Isme suicide karne waali kya baat thi? 

 

An Indian migrated to America , and moved into an American neighbourhood; 

His American neighbour went next door to wish him welcome.He was shocked to see 

the man from India in his nice backyard chasing ten chickens around like mad. "Must 

be an Indian custom," he thought to himself. 

Deciding he could put off the welcome till a later date, he went home. 

The next day, he decided he was going to welcome the Indian man again. 

When he looked through his window, he saw the Indian man urinate into a cup and 

drink it. "Must be an Indian custom," he thought to himself. Deciding he could put off 

the welcome till the next day, he went on with other stuff. 

The third day, he was determined to welcome the Indian man. At his gate, he saw the 

Indian man with his ear pressed against a cow's big fat butt. 

Seeing this, he became disgusted and went up to the Indian man. 

"I'm sorry sir, I did want to wish you a warm welcome, but I cannot stand your crazy 

Indian customs!" He yelled at the Indian . 

The Indian looked confused and answered. "Sorry sir, I think you are mistaken. These 



 

 

are actually American customs. I was told, that in order to be a true American, you 

have to chase chicks, get piss drunk, and listen to bullshit. 

 

We all must have heard of ABCD = American Born Confused Desi...  

But How about an ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

American Born Confused Desi, Emigrated From Gujarat, Housed In Jersey, Keeping 

Lotsa Motels, Named Omkarnath Patel, Quickly Reached Success Through 

Underhanded Vicious Ways, Xenophobic Yet Zestful. 

 

Two ghosts were having a conversasion in the graveyard. The 1st one said 'yeh insaan 

log na.....' the other one interupted saying 'dekho, yeh insaan-vinsaan kuch nahin hota' 

 

A man had three daughters named 'TUTI', 'FATI' and 'JALI'. One day a guest came to 

his house. The man called up his eldest daughter..' TUTI kurshi la'. As soon as the 

guest heard his words he immedialty said 'Its ok, 'Chaader'(bed sheet) will do. The man 

called up his second daughter 'FATI Chaader la'. The Guest immediatly replied..'NO-no 

its ok, I will sit on the ground'. After a few moments the man asked his guest..' would 

you like to have something' and after getting reply in yes, he called up his third 

daughter.. ' 'JALI Roti la' '. By that time the guest was disappeared. 

 

Chiman:Aap kitna padhe ho? 

Friend: B.A. 

Chiman: kamal karte ho yaar sirf do word padhe aur woh bhi ulte. 

 



 

 

A babe was standing at a bus stop. A boy walking along remarked, chand to raat ko 

nikalta hai, aaj din mein kaise nikal aaya?  

 

The girl replied with a smile ulloo to raat ko bolta hai, aaj din mein kaise bol raha hai? 

 

When sum1 touches u & Yo don't feel it, its IGNORANCE.  

When sum1 touches u & You feel it, its LOVE.  

But when nobody touches but u feel it, then its KHUJLI 

 

God says, I want all the women to go with St. Peter. I want the men to make two lines. 

One line for the men that ruled their women on earth and the other line for the men 

that were ruled by their women.  

With that said and done, the next time God looked, the women are gone and there are 

two lines. The line of the men that were ruled by their women was 1000 miles long, 

and in the line of men that ruled their women, there was only one man.  

God said, You men should be ashamed of yourselves. I created you in my image and 

you were all dominated by your mates. Look at the only one of my sons that stood up 

and made me proud. Tell them my son, how did you manage to be the only one in this 

line?  

And the man replied, I don’t know, my wife told me to stand here. 

 

 

Aik pathan Hamesha Darwaza khol k Nahata tha. Kisi ne pucha k ap aisa kyun kertay 

hain?  

Pathan Bola: Mujhe Shak hai k mujhe Darwaze k nechay se koi daikhta hy. 



 

 

 

Husband wife ja rhe the. Raste main Gadha (ass) Mila.  

Wife: Tumhare Ristedar hai, Namaste to karo.  

Husband: Namaste SASURJI 

 

Chor ko pakadne ki machine bani. America me 30 chor pakade gaye. Japanme 20 chor 

pakade gaye. China 10 chor pakade meaa gaye.  

Bharat me koi chor to nahi pakadaya, machine ki agale din chori ho gayee. 

 

Q1:- Bhagwan Ko Ghusa Kab Aata Hai?  

Ans:-Jab Koi Larki Begair Shaadi Ke Maa Ban Jaye Aur Larki Ki Maa Kahe "Hay 

Bhagwaan Yeh Tum Ne Kya Kar diya "  

 

Q2:-Bhagwan Kab Khush Hota Ha?  

Ans:-Jub Kisi Larki Ka Rape Ho Raha Ho Aur Wo Zor Zor Se Kahe Ke Mujhe Bhagwan 

Ke Liye Chor Do.  

 

Q3:- Bhagwan ki phat ti kab hai.  

Ans:-jab koi larki Mandir mein aaye aur kahay k agar meri mannat puri hui to Main  

BHAGWAN KO NARIYAL CHARHAUNGi. 
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