
 

 

ગજુરાતી જોક્સ – ૨  
 

જો કોઇ છોકરી ઉલટી કરે તો મા-બાપ પછુસ ેઃ કોણ છ  એ નાલાયક? 

જો છોકરો ઉલટી કરે તો મા-બાપ પછુસ ેઃ ક્યા પીન  આવ્યો નાલાયક? 

સારાાંશેઃ કોઇ પણ ઉલટી કરે, છોકરાન  જ નાલાયક કહવેામા આવ  છ . 

 

 

સીંધીની અવસાન નોંધેઃ 

મોટુમલના દાદા ગજુરી જવાથી એણ  બ સણાની જાહરેખબર માટે ટાઇમ્સ ઓફ ઇંડીયામા ફોન કયો. 

મોટુમલેઃ રવવવારના પ પરમા બ સણાની જાહરેખબરનો શુાં ભાવ છ ? 

ટાઇમ્સ ઓફ ઇંડીયાેઃ સાહબે, અમારો ચાર્જ એક શબ્દના ૫૦ રૂવપયા છ . 

મોટુમલેઃ વવચારતા વવચારતા કહ,ે તો વરી મ રી લીખોની - દાદા ડેડ. 

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

મોટુમલેઃ વવચારતા વવચારતા, માથ ુખાંજવાળતા કહેેઃ વરી થોડા સોચન  દોની.... 

મોટુમલેઃ તો ભૈ સાબ એસા કરોની, આપ લીખદોની કે દાદા ડેડ, હોન્ડા ફોર સ લ. 

 

 

બાપ છોકરાન  પછુ  છ ેઃ હુાં જ્યારે તન  મારુ છુ, ત્યારે ત ુતારો ગસુ્સો કેવી રીત  શાાંત કરે છ ? 

છોકરોેઃ જાાંજરૂ સાફ કરીન ! 

બાપેઃ એનાથી તારો ગસુ્સો કેવી રીત  શાાંત પડે છ . 

છોકરોેઃ જાજરૂ તમારા ટુથબ્રશ વડે સાફ કરૂ છુાં. 

 

 

રાવણ કોન  કહવેો? રાવણન  તો વીસ આંખો હતી છતાાં એણ  એક જ સ્ત્રી પર નજર બગાડી હતી 



 

 

જ્યારે તમારે બ  આંખો છ  છતાાં તમ  બધી સ્ત્રીઓ તરફ નજર બગાડો છો રાવણ કોન  કહવેો?  

તમ  જ જવાબ આપો. 

 

 

વૈજ્ઞાનીકો એ શોધી રહ્યા છ  કે માણસ મગજ વગર કેટલા વખત જીવી શકે? 

એમન  તમારી ઉંમર કહો ન ? 

 

 

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 

 

 

દદદેઃ ડોક્ટર સાહબે લાાંબ ુજીવવાનો કોઇ રસ્તો ખરો? 

ડોક્ટરેઃ લગ્ન કરી લ . 

દદદેઃ શ ુલગ્ન કરવાથી લાાંબ ુજીવાશ ? 

ડોક્ટરેઃ ના લાાંબ ુતો નહી જીવાય, પણ લાાંબ ુજીવવાનો વીચાર કોઇ દીવસ નહી આવ . 



 

 

 

વર-કન્યા શા માટે લગ્ન પહલેા એકબીજા ના હાથ મ ળવ  છ ? 

બોક્સીંગ કરતા પહલેા જેમ બોક્સરો હાથ મ ળવ  ત મ આ એક શીષ્ટાચાર છ . 

 

 

માણસ લગ્ન કેમ કરે છ ? 

જો એ સ્વગગમાાં જાય તો ત ન  ઘણુાં સારૂ લાગ  અન  નકગમા જાય તો ઘર જેવુાં લાગ ! 

 

 

લોકો જ્યારે લવમ રેજ અન  એરેન્જમ રેજની ચચાગ કરે ત્યારે રમજુ ઉત્પન થાય છ  

આ તો જાણ  કોઇ એવો સવાલ કરે કે આપઘાત કરવો સારો કે કોઇ ખનુ કરી નાખ  ત  સારૂ? 

 

 

લગ્ન પછી માણસની ચાર જુદી જુદી અવસ્થાેઃ 

સગાઇ પછીેઃ સપુરમ ન 

લગ્ન પછીેઃ જેન્ટલમ ન 

દસ વરસ પછીેઃ વોચમ ન 

વીસ વરસ પછીેઃ ડોબરમ ન 

 

 

તમ  ક્યારે કોઇન  એની ભલુ બદલ અભભનાંદન આપો છો? 

જવાબેઃ એના લગ્ન વખત ! 

 

 



 

 

એકવાર એક યવુક અન  યવુતી પ્ર મલગ્ન કરવા માંદીરે જતા હતા ત્યાાં ભયાંકર અકસ્માતમા બાંન્ન  મ્રુ

ત્ય ુપામ  છ . યમરાજા એમન  સ્વગગમા લઇ જાય છ . રસ્ત  બાંન્ન  વાતો કરે છ  કે આપણ  સ્વગગમા લગ્ન

 કરીએ તો કેવ?ુ બાંન્ન  યમરાજન  આ સવાલ પછુ  છ . યમરાજ કહેેઃ મન  ખબર નથી. આવી માાંગણી 

કોઇએ પહલેીવાર જ કરી છ . માટે હુાં તપાસ કરીન  આવુાં છુ. 

યમરાજ,એક અઠવાડીય.ુ.બ  અઠવાડીયા એમ કરતા ત્રણ મહીના થઇ જાય છ , આ બાજુ બાંન્ન  વીચા

રે છ  કે ધારો કે આપણન  સાથ  ના ફાવ  તો અહીયા છુટાછ ડા મળ  કે નહી? એમ કરતા એક દીવસ 

યમરાજ એક મહારાજન  લઇન  આવ  છ .  

યમરાજ બન્ન ન  કહેેઃ ચાલો,લગ્ન માટે તૈયાર થઇ જાવ. એટલ  પ લા બાંન્ન  યમરાજન  કહ ેએક મીનીટ

યમરાજ. અમન  પહલેા એ જણાવો કે જો અમન  બાંન્ન  ન  ના ફાવ  તો સ્વગગમા છુટાછ ડા મળ  કે નહી? 

એ સાાંભળતાાં જ યમરાજ ગસુ્સ  થઇ ન  બોલયાેઃ આ સ્વગગમા એક મહારાજ શોધતા મન  ત્રણ મહીના 

લાગ્યા તો એક વકીલ શોધતા કેટલા વરસો લાગશ  એનુાં તમન  ભાનબાન છ ? 

 

 

પરફોમન્સન ુપ્ર સરેઃ 

એક વખત મરઘીઓના માલીકે બધી મરઘીઓન  હકુમ કયો કે કાલથી તમારે બ  બ  ઇંડા મકુવાના 

છ . 

બીજે દીવસ  એક સીવાયની બધી મરધીઓએ બ  બ  ઇંડા મકુ્યા.એટલ  માલીકે એક ઇંડાવાળીન  પુ

છ્ુાં કે ત  કેમ એક ઇંડુ મકુ્ય?ુ 

પ લી બોલીેઃ માલીક આ તો તમારી બીકન  લઇન  એક ઇંડુ મકુ્યુાં છ , ખરેખર તો હ ાં 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 
 
 

मल्लीका शेरावत शुटीांग के लीए रेल्वे स्टेशन पर जाती है 

भभखारीः बहेनजी अल्लाके नाम पे एक रूपीया दे दो 

मल्लीका भभखारीको १००० रूपीये देती है 

तब उसका सेके्रटरी उसे पुछ्ता है, 

मल्लीकाजी आपने उसे १००० रू. क्यो दीये 

मल्लीकाः जीन्दांगी म ेपहेलीबार कीसीन ेबहन कहा है! 

 

 

Saradaraji Kaun Banega Crorepati Mein: 

સરદારજી કૌન બન ગા કરોડપવતમાાં  

સવાલ: તમારા ફાધરનુાં નામ શુાં છ ? 

સરદારજી: ઓપ્શન  

૧- દદલાવર, ૨- ચાંગ ઝ, ૩- દફરોઝ, ૪- સલુતાન  

સરદારજી: લાઈફ લાઈન ૫૦/૫૦  



 

 

૧- દદલાવર ૩- ફીરોઝ  

સરદારજી: ઓડીયન્સ પોલ  

૭૫% દદલાવર, ૨૫% ફીરોઝ  

સરદારજી: મારે ફોન ઓ ફે્રન્ડનો ઉપયોગ કરવો છ   

અવમતાબ: કોન  ફોન કરવો છ ? 

સરદારજી: મારા બાપ “દદલાવર”ન   

 

 

બોય ફે્રન્ડ પોતાની ગલગફે્રન્ડન  કીસ કરવા જાય છ . 

ગલગફે્રન્ડેઃ અત્યારે નહી, લગ્ન પછી. 

બોય ફે્રન્ડેઃ જ્યારે તારા લગ્ન થાય ત્યારે મન  જણાવજે. 

 

 

બન્ટાેઃ ચાંન્દુ સાયકલ અન  બસમા શ ુફરક હોય છ ? 

ચાંન્દુેઃ બન્ટા, બસનુાં સ્ટેન્ડ બસ જોડે કોઇ દીવસ નથી જત,ુ પરાંત ુસાયકલન ુસ્ટેન્ડ હાંમ શા સાયકલ 

જોડે જાય છ . 

 

 

સાન્ટાેઃ બન્ટા તારી કારનુાં ટાયર પાંચર કઇ રીત  થય?ુ 

બન્ટાેઃ એક દારૂની બોટલ નીચ  આવી ગયી હતી. 

સાન્ટાેઃ તન  દારૂની બોટલ દેખાઇ નહી? 

બન્ટાેઃ બોટલતો જે મારી કાર નીચ  આવી ગયો એના ગજવામા હતી. 

 

 

ચાંન્દુ ટે્રનમા ચઢવા ગયો ન  આકાશવાણી થઇ 



 

 

ચાંન્દુ તારી ટે્રન આજે પાટા પરથી ઉતરી જશ . 

એટલ  ચાંન્દુએ ટે્રનમા જવાનુાં માાંડી વાળ્ય ુ

ચાંન્દુ પ્લ ઇનમા ચઢવા ગયો ત્યાાં ફરી આકાશવાણી થઇ 

તારૂ પ્લ ઇન કે્રશ થઇ જશ  એટલ  એ પાછો ફયો 

ચાંન્દુ બસમા ચઢવા ગયો તો આકાશવાણી થઇ  

આ બસનો અકસ્માત થશ  

ચાંન્દુેઃ આપ કોણ છો? 

અવાજ આવ્યો હુાં ભગવાન છુાં 

ચાંન્દુેઃ હુાં જ્યારે ઘોડા પર ચઢયો ત્યારે તમ  કયાાં હતા? 

 

 

ચાંન્દુની પત્નીેઃ તમ  તો હજારમાાં એક છો? 

ચાંન્દુએ પત્નીન  એક લાફો માયો 

ચાંન્દુની પત્નીેઃ લાફો કેમ માયો? 

ચાંન્દુેઃ બીજા ૯૯૯ કોણ છ ? 

 

 

ભીખારીેઃ શ ઠ, તમારા પડોશીએ પ ટભરીન  ખવડાવ્યુાં છ , આપ પણ કાંઇ ખવડાવો. 

મારવાડીેઃ લ  આ હજમોલા ખા..બધ ુપચી જશ . 

 

 

સાન્ટાેઃ બન્ટા આ કેવી દદવાસળી લાવ્યો છ , એક પણ સળગતી નથી. 

બન્ટાેઃ હોય નહી, હુાં તો એક એક દીવાસળી ચ ક કરીન  લાવ્યો છુાં 

 

 



 

 

વકીલ ચાંન્દુન ેઃ ગીતા પર હાથ રાખીન  કહો કે........ 

ચન્દુેઃ વકીલ સાહબે તમ  પણ ખરા છો, સીતા પર હાથ મકુ્યો એટલ  તો કોટગમા આવવુાં પડય,ુ હવ  

ગીતા પર હાથ મકુવા કહો છો. 

 

 

મગનેઃ શ ઠ મારા લગ્ન થઇ ગયા છ  એટલ  પગાર વધારી આપો. 

ચાંન્દુેઃ ફેક્ટરી બહાર થય લી દુઘગટના માટે ફેક્ટરી જવાબદાર નથી. 

 

 

સાન્ટાેઃ કાલ  મન  એક માણસ  ચાકુ બતાવીન  લટુી લીધો. 

બન્ટાેઃ પણ ત ુતો બાંન્દુક સાથ  રાખ  છ ? 

સાન્ટાેઃ એતો મ  સાંતાડી દીધી નહી તો એ પણ લટુી લ  ત . 

 

 

માલીકેઃ ચાંન્દુ, ત ુતો કહતેો હતો કે તન  થાક નથી લાગતો ન  આજે ફરીવાર ઉંઘતા પકડાઇ ગયો 

ચાંન્દુેઃ મન  થાક નહી લાગવાનુાં કારણ જ એ છ . 

 

 

સાંતા અન  બાંતા જ ાંગલમાાંથી જતા હતા. ત્યાાં જ સામ થી એક વસિંહ આવી ગયો. બાંતાએ વસિંહની 

આંખોમાાં ધ  ળ નાખી અન  ભાગતા ભાગતા સાંતાન  કહ્ુાં સાંતા ભાગ. 

સાંતા: હુાં શુાં કામ ભાગુાં, વસિંહની આંખમાાં માટી તો ત  નાખી છ   

 

 

લગ્નના એક-બ  દદવસ બાદ: 
પવત: તો હવ  શ ની રાહ જોવ  છ ? 



 

 

પત્ની: શુાં તમ  એવુાં ઈચ્છો છો કે હુાં જતી રહુાં ? 
પવત: નારે ના! એવુાં તો હુાં વવચારી પણ ન શકુાં. 
પત્ની: શુાં તમ  મન  પ્ર મ કરો છો? 
પવત: હા! એક નહી હજાર વખત!! 
પત્ની: શુાં તમ  મન  ક્યારેય દગો આપ્યો છ ? 
પવત: ક્યારેય નહી! એતો ત ુાં સારી રીત  જાણ  છ , છતાાં પ  છ  છ ? 
પત્ની: હવ  તમ  મારા મખુન  ચ  મસો ? 
પવત: અરે એના માટે તો હુાં કોઈપણ તક નહી છોડુાં. 
પત્ની: શુાં તમ  મન  મારશો? 
પવત: મન  શુાં હડકાયુાં ક તરુાં કરડયુાં છ  તો હુાં એવુાં કરીશ. 
પત્ની: શુાં તમ  મારા પર વવશ્વાસ કરો છો? 
પવત: હાાં! 
પત્ની: ઓહ ડાભલિંગ!!! 
(લગ્નના એક વર્ગ બાદના વાતાગલાપ માટે કૃપા કરી નીચ થી ઉપર વાાંચો...) 
 

પ્ર મીપાંખીડા બગીચામાાં એક ઝાડની પાછળ બ ઠા હતા. 
એટલામાાં ત્યાાંથી એક વડીલ પસાર થયા. 
વડીલ  પ  છ્ુાં- બ ટા, શુાં આ આપણી સાંસ્કૃવત છ ? 
બોયફે્રન્ડ- ના, આતો બાજુ વાળા ઘરની પલલવી છ . 
 

માાં- બ ટા સફરજન ખાવુાં છ . 
પતુ્ર- ના 
માાં- બ ટા કેરી ખાવી છ . 
પતુ્ર- ના 
માાં- બ ટા નારાંગી ખાવી છ . 
પતુ્ર- ના 
માાં- એકદમ તારા બાપા પર ગયો છ  “ચપ્પલ જ ખાઇશ”. 
 



 

 

કુતરુાં ૧૭ જણન  કરડે તો હડકવાયુાં કહવેાય? નાાં, હરખાયુાં કહવેાય. 
 

માાં ના આંસ ુઅન  પત્ની ના આંસ ુવચ્ચ  શુાં ફરક? 
માાં ના આંસનુી અસર તમારા દદલ ઉપર થાય, 
જયારે,પત્નીના આંસનુી અસર તમારા પાકીટ ઉપર થાય. 
 

ડૉ. :- તભબયત કેસી હ?ે 
બાપ:ુ- પ લા કરતા ખરાબ છ . 
ડૉ. :- દવાઈ ખાલી થી ક્યા ? 
બાપ ુ:- ના દવા તો ભરેલી હતી. 
ડૉ. :- મ રા મતલબ દવાઈ લ  લી થી? 
બાપ ુ:- હા મ ડીકલની દુકાન  થી તો લઇ લીધી હતી. 
ડૉ. :- અરે બ વક ફ, દવાઈ પીલી થી ક્યા? 
બાપ ુ:- ના, દવા તો લાલ હતી. 
ડૉ, :- મ રા મતલબ દવાઈ કો  પી લીયા થા ક્યા? 
બાપ ુ:- ના સાહબે પીભળયો તો મન  થયો છ . 
 

સાંતા સીંઘ એયર ફોસગ માાં જોડાયો. પ રાશટુ થી કુદવાની તાલીમ માટે બધાન  હલેીકોપ્ટર માાં લઇ 
જવામાાં આવ્યા. ક દવાનો સમય આવ્યો ત્યારે બહાર વાતાવરણ ખરાબ હત ુાં. વીજળી ચમકી રહી 
હતી અન  વરસાદ પણ વરસી રહ્યો હતો.  કેપ્ટન  બધાન  જણાવ્યુાં : `જવાનો, પોત પોતાની પ રાશટુ 
લઇ તૈયાર થઇ જાઓ.'  પહલેો સૈવનક કુદી ગયો. થોડી વાર પછી ત ણ  પોતાની પ રાશટુ ખોલી. 
વરસાદ ઓછો થવા લાગ્યો હતો.ત્યાર પછી બીજો અન  ત્રીજો સૈવનક પણ કુદી ગયો. હવ  સાંતા સીંઘ 
નો નાંબર હતો. ત ણ  બહાર નજર કરી. વરસાદ બાંધ થઇ ગયો હતો. સાંતા દરવાજા પાસ  ગયો, 
પ રાશટુ કાઢી નાખી અન  ... `જબ બારીશ હી નહી હૈ તો છત્રી કા ક્યાાં કામ?' બોલતો કુદી ગયો.... 
 

સાાંતાન  ઘરનો દરવાજો ખભા ઉપર મકુીન  જતો જોઈન  કોઈ એ પ  છ્ુાં કે સાાંતા ક્યાાં જાય છ . 
સાાંતા: એ તો ભાઈ આ દરવાજાના તાળાની ચાવી બનાવવા જાઉં છુાં. 



 

 

 

સાંતાએ પોતાના મકાનમાાં પહલેા માળ  કલર કરાવ્યો અન  નીચ ના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર બોડગ માયુું કે  
“same as above” 
 

ગધા કૌન? 
શરાબી સાંતા એક દદવસ પોલીસ ના હાથ માાં ઝડપાયો. ઇન્સ્પ ક્ટર સધુારાવાદી હતો. ત ન  એક 
ગધ ડો માંગાવ્યો. બ  ડોલ માંગાવી. એક ડોલ માાં દારૂ અન  બીજા માાં પાણી ભયુું. પછી બાંન  ડોલ 
ગધ ડા સામ  રાખી. ગધ ડો પાણી પી ગયો. 
ઇન્સ્પ કટર - દેખા, દારૂ ગધા ભી નહી પીતા. 
સાંતા - ઓય  નહી ઇન્સ્પ કટર સા'બ, જો દારૂ નહી પીતા વો ગધા હૈ ... 
 

 
બાળગાંગાધર દટળકન  કોઈએ પ  છ્ુાં : ‘શાસ્ત્રીજી ! આપણાાં શાસ્ત્રોમાાં સારો વર મ ળવવા માટે 
કન્યાઓન  ગૌરીવ્રત રાખવાનુાં સ  ચન કરવામાાં આવ્યુાં છ . એવી રીત  પરુુર્ો માટે સારી પત્ની 
મ ળવવા માટે શા માટે કોઈ વ્રતની ભલામણ કરવામાાં આવી નથી ?’ ‘એટલા માટે કે બધી સ્ત્રીઓ 
જન્મજાત સારી હોય છ !’ દટળકે જવાબ આપ્યો અન  ખડખડાટ હસી પડયા 
 

બાંતા - ઓય  કાલ ત રી શાદી હૈ ઔર ત ુાં ઉદાસ બૈઠા હૈ? 
સાંતા - લડકી વાલો ન  કહા હૈ કે બારાતી કમ લાના. પતા નહી પાપા મજુે લ  જાયેંગ  ય નહી?  
એકવાર સાાંતા બન્ન  કાન  પાટો બાાંધીન  આવ્યો. બાંતાએ કારણ પ  છ્ુાં તો સાંતાએ કહ્ુાં કે અસ્ત્રી કરતો 
હતો અન  મારા મોબાઈલની રીંગ વાગી એટલ  અસ્ત્રી જમણા કાન ઉપર મ  કી દીધી. બાંતાએ પ  છ્ુાં 
કે એ વાત બરાબર છ  પણ ડાબા કાન ઉપર કેમ પાટો બાાંધ્યો છ ? તો સાંતાએ કહ્ુાં કે જમણા કાન  
દાઝી ગયો એટલ  એમ્બ્યલુન્સ માટે ફોન કરવા ગયો અન  જમણો કાન દાઝી ગયો. 
 
 
એક ૮૦ વરસના ડોસા ડોક્ટર પાસ  જઈન  કહવેા લાગ્યા, “મારી ૨૨ વર્ગની પત્ની પ્ર ગ્ન ન્ટ છ .” 



 

 

ડોક્ટર કહ,ે “એક વાતાગ સાભળો. એક વાર એક વશકારી જ ાંગલમાાં બાંદુકન  બદલ  છત્રી લઈન  જતો 
રહ્યો. સામ થી વાઘ આવ્યો. વશકારીએ છત્રીમાાંથી ગોળી ચલાવી. વાઘ મરી ગયો.” 
ડોસા: ” આ તો ઈમ્પોવસબલ છ . ગોળી કોઈ બીજાએ ચલાવી હશ .” 
 
 
દદલહીનો જૈન સમાજ શરદ પવારનુાં સન્માન કરવા માગ  છ , કારણ કે જૈનો જે વર્ોથી નથી કરી 
શક્યા ત  શરદ પવારે બ  મદહનામાાં કરી બતાવ્યુાં, ‘લોકોન  ડુાંગળી ખાતા બાંધ કરી દીધા‘ 
 
 
કડકાવસિંહ સાસરે ગયા. સાસજુીએ સાત દદવસ સધુી પાલકની ભાજી ખવડાવી. 
આઠમા દદવસ   સાસ ુપ  છ  છ  કે ‘જમાઈ આજે શુાં ખાશો?’  
ક્્કાવસિંહ કહ ેછ  ‘ખ તર બતાડી દો, જાત  જઈન  ચરી આવુાં છુાં.’ 
 
 
જ ઠુાં બોલવુાં એ.. 
બાળક માટે ગનુો છ . 
નોકરીયાત માટે જરૂરીયાત છ . 
કુાંવારા માટે કાબ ભલયત છ . 
અન  પરણ લા માટે લગ્ન ટકાવી રાખવાનો એક માત્ર ઈલાજ છ . 
 
 
સાંતા : (નશામાાં ડોલતો) “અગર મ રે હાથ વવચ સરકાર હોવ , તો મૈ દેશ કી તકદીર બદલ 
દાવાંગા!” 
સાંતાની પત્ની: “ઓય  કન્જરા, પહલ  અપના પજામા તા બદલ લ , સવ રે સ  મ રી સલવાર પહન 
રાખી હ ે!” 

 

 
કડકાવસિંહના ત્રણ દાાંત ત  ટી ગયા. 
ડોક્ટરે પ  છ્ુાં ‘શી રીત  ત  ટયા?’ 



 

 

કડકાવસિંહ કહ ે‘ઈ તો મારી બૈરીએ બનાવ લી સખુડી ખાવા ગયો ન , ઈમાાં ત  ટયા!’ 
ડોક્ટર કહ ે: ‘ના પાડવી જોઈએ ન ’ 
કડકાવસિંહ કહ ે: ‘તો બત્રીસ ત  ટી ગયા હોત!’ 
 
 
સાંતા અન  બાંતા પદટયાલાના એક લગ્નમાાં દડજે બની ગયા.  
મ્યભુઝક વસસ્ટમનાાં સ્પીકરો ગોઠવીન  એમન  પ  છ્ુાં: ‘કબ તક બજાના હૈ?’ 
‘અબ  આઠ દસ પ ગ પી જાય  તબ તક બજાના, ઉસકે બાદ તો ય  સબ જનરેટર કી આવાજ પર ભી 
નાચત  રહેંગ ..!’ 
 
 
સાંતા શાક ખરીદવા ગયો. 
દુકાનવાળો શાકભાજી પર પાણી છાાંટી રહ્યો હતો. 
ઘણી વાર થઇ ગઈ એટલ  સાંતા ભચડાયો: ‘ અબ , સબ્જી કો હોશ આ ગયા હો તો એક દકલો દે દે !’ 
 
 
બન્તાન  જ્યારે જેલની સજા થઇ ત્યારે એનો બાબો માત્ર બ  વરસનો હતો. છ વરસ પછી બન્તા 
જ્યારે જેલમાાંથી છુટીન  સીધો સ્કુલમાાં ગયો. અંદર ક્લાસમાાં જતાાંની સાથ  જ એ પોતાના છોકરાન  
ઓળખી ગયો. શી રીત ? કારણ કે આખા ક્લાસમાાં એ એક જ છોકરો એવો હતો કે જ્યારે સર 
પાદટયા પર લખ લુાં લખાણ ભ  ાંસતા હતા ત્યારે આ છોકરો નોટમાાં લખ લુાં લખાણ રબરથી ભુાંસતો 
હતો.  
 
એકવાર સાંતાએ રોડ પર બહ ુબધાન  દોડતા જોયાાં. એ જોઈન  ત મન  બાજુ પર ઉભ લા બાંતાન  
પ  છ્ ુ- આ બધા કેમ દોડી રહ્યા છ  ? 
બાંતા - મ રેથોન દોડ યોજાઈ રહી છ . 
સાંતા - ત નાથી ત મન  શ ુફાયદો થવાનો છ  ? 
બાંતા - જે જીતશ  ત ન  ઈનામ મળશ . 
સાંતા - તો પછી બીજા કેમ દોડી રહ્યા છ  ? 
 



 

 

 
એક દદવસ સાંતાએ બાંતાન  પ  છય - ત  આજ સધુી લગ્ન કેમ ન કયાગ ? 
ત ણ  હસતા- હસતા જવાબ આપ્યો - જેણ  રામ રાખ  ત ણ  કોણ ચાખ  ? 
 
 
પવત : 'આપણો છોકરો આટલી બધી ઠોકર ખાવા છતાાં જરાય સધુરતો નથી.' 
પત્ની : 'કોણ જાણ , હુાં મરી જાઉં પછી સધુરશ .' 
પવત : 'ભગવાન, એ સધુરે એ દહાડો જલદી આવ .' 
 
 

એક વખત આપણા સાાંતાવસિંહ, એક પાદકસ્તાની અન  એક બાાંગ્લાદેશી સાથ  બ સીન  બીયર પી રહ્યા 

હતા.પાદકસ્તાનીય  ત ન ુદરિંક પતાવીન  ગ્લાસ હવામા ફેંક્યો અન  પોતાની ગનથી ઉડાવીન  ગ્લાસના 

કટકે કટકા કરી નાખ્યા અન  કહ ે“અમારે પાદકસ્તાનમા ગ્લાસ એટલા સસ્તા છ  કે અમારે એકના 

એક ગ્લાસમા બીજી વખત દરિંક લ વાની જરુર નથી.” બાાંગ્લાદેશી બાબયુ  પણ પાદકસ્તાનીની વાદે 

વાદે ત ન ુદરિંક પરુુ કરીન  ગ્લાસન  ગનથી ઉડાવીન  કહ ે“અમારે ત્યા આવા ગ્લાસ બનાવવા માટે 

રેતી એટલી બધી છ  કે અમારે પણ એકના એક ગ્લાસમા બીજી વખત દરિંક લ વાની જરુર નથી.” 

સાાંતાવસિંહન  ગસુ્સો આવ્યો અન  પોતાન ુદરિંક પરુુ કરીન  ગ્લાસ હવામા ઉડાળીન  ગન થી પાદકસ્તાની 

અન  બાાંગ્લાદેશી ન  ઉડાવી દીધા અન  કહ ે“અમારે ભારતમા એટલા બધા પાદકસ્તાની અન  

બાાંગ્લાદેશી છ  કે એક ના એક માણસ સાથ  બીજી વખત દરિંક લ વાની જરુર નથી.” 

 

સરકારે મતદાન માટે ૧૮ વરસની ઉંમર અન  લગ્ન માટે ૨૧ વરસની ઉંમર કેમ નક્કી કરી? 

સરકારન  ખબર છ  કે દેશન  સાંભાળવો સહલેો છ  બૈરીની નદહ! 
 

બાંતા: સાાંતા ત ુાં કેમ બહ ુનાસીપાસ લાગ  છ ? 

સાાંતા: બાપ બનવાનો છુાં. 



 

 

બાંતા: એ તો ખબુ જ ખશુીની વાત છ . 

સાાંતા: મારી વાઈફન  એની ખબર નથી! 
 

સાાંતા ખબુ જ દુખી લાગતો હતો એટલ  એક જણ  કારણ પ  છ્ુાં તો સાાંતાએ જવાબ આપ્યો કે એક 
જણન  પ્લાસ્સ્ટક સર્જરી કરાવવા માટે ત્રણ લાખ રૂવપયા આપ્યા હતા, હવ  પ્લાસ્સ્ટક સર્જરી પછી 
એન  ઓળખી નથી શકતો! 
 
રાઈવર: સાાંતા સાહબે પ ટ્રોલ ખલાસ થઇ ગયુાં છ  એટલ  ગાડી આગળ નદહ જાય સાાંતા: તો 
ગભરાઈ છ  શુાં કામ, ગાડી પાછી વાળી લ ! 
 
બાંતા: સાાંતા તારી વાઈફન  સાપ ડાંખ મારી રહ્યો છ  
સાાંતા: ત ુાં શુાં કામ ભચિંતા કરે છ , સાપતો ઝ ર પરુાવવા આવ્યો હશ ! 
 
સાાંતા: કાલ  મન  દશ માણસોએ ધીબી નાખ્યો  
બાંતા: તો ત  શુાં કયુું? 
સાાંતા: મેં કહ્ુાં બાયલાઓ એક એક કરીન  આવો તો બતાવુાં  
બાંતા: પછી શુાં થયુાં? 
સાાંતા: પછી બધા એક એક કરીન  આવ્યા અન  ફરી ધીબી નાખ્યો! 
 
ઇન્સ્પ ક્ટર: સાાંતા, ફાાંસી ઉપર ચઢતા પહલેા તારી અંવતમ ઈચ્છા શુાં છ ?સાાંતા: મન  પગ ઉપર અન  
માથુાં નીચુાં રાખીન  ફાાંસીએ ચઢાવજો. 
 
આજ કાલના જુવાનીયા મોબાઇલ ભાશામાવાત કરતા થઈ ગયા છ . 
એક છોકરાના બાપા ન  ટાઢીયો તાવ આવ્યો ન  બીજાના ગજુરી ગયા. 
બન્ન  વાત કરતા’તા પ લો કે ” મારા બાપા વાઈબ્ર ટીંન્ગ મોડમા છ ” 
બીજો કે ” મારા બાપા કરતા સારુ – મારા તો સાઈલ ન્ટ મોડમા પહોંચી ગ્યા છ  ! 
 
 



 

 

સાાંતા નો છોકરો સ્કુલ  ગયો એટલ  ટીચરે કહ્ુાં ત  એક પગમાાં સફેદ અન  બીજા પગમાાં કાળા રાંગનો 
બટુ પહયેો છ  તો પાછો ઘરે જઈન  એકજ રાંગના બ  જોડા પહરેી આવ. 
સાાંતા નો છોકરો: એનો સાહબે કોઈ અથગ નથી કારણ કે સાહબે ઘરે પણ એક સફેદ અન  એક કાળા 
રાંગના બટુ  પડયો છ . 
 
 

સાંતા- શ ુતમ  મન  સરદારન  બીઝી રાખવાની બ  તરકીબ બતાવશો ? 
બાંતા- હા ચોક્ક્સ. પહલેી એ કે એક ગોળાકાર રૂમમાાં બ  સરદારન  લઈ જાવ અન  ત મન  કહો કે 
ખ  ણામાાં બ સી જાવ અન  બીજી એ કે એક પ પરની બાંન  બાજુ લખો પીટીઓ(પાછળ જુઓ)પછી જુઓ 
મજા. 
 
 
એક વાર સાંતા અડધો કલાકમાાં દસ વાર ટોયલ ટ ગયો, ત્યારે બાંતાએ પ  છ્ ુ- કેમ સાંતા સાહબે, 
આજે તમન  ચ ન નથી ?  
સાંતા - છ  પણ ખલુતી નથી. 
 
 
બ  છોકરીઓ A.M.T.S માાં જઈ રહી હતી..!! 
પહલેી છોકરી :- હ ુતો કોઇ પૈસાદાર છોકરા સાથ  જ લગન કરીશ..!! 
બીજી છોકરી :- તો.. તારા બાજુમાાં જે છોકરો ઉભો છ  ત ની સાથ  જ કરી લ ..!! 
પહલેી છોકરી :- કેમ..?? 
બીજી છોકરી :- ત ના મોઢામાાંથી “ડુાંગળી”ની વાસ આવ  છ ..!! 
 
 
એકવાર આપણા બાપ  એ એમના દદકરા, મગનન  સાયન્સના ક્લાસમાાં ભણવા મ લયો..!! 
Teacher (ક્લાસમાાં):- મગન, WATER ની ફોમ્યુગલા જણાવો..!! 
હવ .. મગન તો આપણો ખાાંટુાં ..!! 
મગન (જવાબમાાં) :- H2O + MGCL2 + CASO4 + ALCL3 + NA(OH) + KOH + HNO3 + 
H2SO4 +HCL + CO2..!! 



 

 

Teacher (વાંઠયા):- ડોબા, મેં તન  પાણીની ફોમ્યુગલા પ  છી..!! આ શુાં છ  ..?? 
……મગન (જવાબમાાં):- બ ન, આ અમારુાં મ્યવુનવસપાલટીનુાં પાણી છ ..!! 
 
 

સાાંતા: દાક્તર સાહબે, હુાં હમ શા વવચારુાં  છુાં કે હુાં એક કુતરો છુાં. 

દાક્તર: તમન  એવુાં ક્યારથી લાગ  છ ? 

સાાંતા: જ્યારથી હુાં ગલદુડયુાં હતો ત્યારથી!!!  

 

એક દદદ શહરેના પ્રખ્યાત ડોક્ટરના વ દટિંગરૂમમાાં ઘણી જ ભચિંતામાાં પોતાનો વારો આવ  ત ની રાહ 
જોઈન  બ ઠો હતો. ડોક્ટરે ત ન  તપાસીન  પ  છ્ુાં કે આ પહલેા તમ  ક્યાાં ડોક્ટર પાસ  ગયા હતા? 
દદદએ જવાબ આપ્યો મારા જનરલ પ્ર કટીશનર પાસ . જનરલ પ્ર કટીશનર પાસ ? ડોક્ટરે ગસુ્સામાાં 
કહ્ુાં. તમ  એની પાસ  ટાઈમ શુાં કરવા બગાડયો? એણ  તમન  શુાં ફાલત ુાં વશખામણ આપી? દદદએ 
જવાબ આપ્યો કે એણ  મન  તમારી પાસ  જવાની વશખામણ આપી! 

 

વ્યાકરણના વપદરયડમાાં સ્સ્મતા મ ડમ બાળકોન  દક્રયાપદના કાળ શીખવી રહ્યાાં હતાાં. એમણ  કનનુ  
પ  છ્ુાં : ‘‘હુાં સ ુાંદર છુાં. એ કયો કાળ કહવેાય.’’ કન ુ-મ ડમ ! એ ભ  તકાળ કહવેાય. 

 
વશક્ષક : કેટલાક મ  રખા લોકો એવા સવાલ પ  છતા હોય કે ડાહ્યા લોકો પણ એનો જવાબ આપી 
શકતા નથી.  
ટીન ુ: સર ! એટલા માટે જ અમ  તમારા સવાલના જવાબ આપી શકતા નથી. 
 
 
જજ : તેં વકીલન  ગધ ડો કેમ કહ્યો ? આ ગનુાની સજા થઈ શકે છ . પરાંત ુપહલેી વારનો ગનુો માફ 
કરુાં છુાં.  



 

 

આરોપી : જજ સાહબે ! હુાં ગધ ડાન  જૉ વકીલ કહુાં તો ગનુો નથી બનતો ન  ?  
જજ : ના એ તમ  કહી શકો છો ?  
આરોપીએ વકીલ સાહબેની સામ  જૉઈન  કહ્ુાં : ‘‘વકીલ સાહબે ! નમસ્કાર ! 
 
 
વકીલ : હવ  આપણ  કેસ જીતી ગયા છીએ. તો હવ  તમન  એ કહવેામાાં વાાંધો નહીં હોય કે ખરેખર 
તમ  ચોરી કરી હતી કે નહીં 
ચોર : સાહબે ! ગઈકાલ  કોટગમાાં તમારી દલીલો સાાંભળ્યા પછી હવ  મન  એવુાં લાગવા માાંડયુાં છ  કે 
કદાચ મેં ચોરી ન પણ કરી હોય ! 
 
 
એક માણસ  થોડા નાના માપના જૉડા પહયેાô હતા. આથી એન  ચાલવામાાં થોડી તકલીફ પડતી 
હતી. એ જૉઈન  કોઈએ એન  પ  છ્ુાં ‘‘કેમ ભાઈ ! આ નાના જૉડા તમ  કયાાંથી લીધા ?’’ પ લા માણસ 
કાંટાળ લો હતો, એટલ  એણ  ચીડાઈન  જવાબ આપ્યો : ‘‘ઝાડ ઉપરથી તોડયા’’ ‘‘તમ  જરા ઉતાવળ 
કરી, થોડા મદહના વાટ જૉઈ હોત તો તમારા માપના જૉડા મળી રહતે.’’ 
 
 
સાંતાવસિંહ એક મકાનન  હોટલ માની અંદર ઘ  સ્યા અન  જોરથી બ  મ મારીન  ઑડગર આપ્યો : ‘એક 
લસ્સી લાના…’ 
ત્યાાં ટેબલ પાછળ બ ઠેલ માણસ  કહ્ુાં : ‘સીસ…. આ લાઈબ્ર રી છ .’ 
સાંતાએ માફી માગી અન  ધીમ થી કહ્ુાં : ‘એક લસ્સી લાના….’ 
 

 
વશક્ષક (વવદ્યાથીન ) : 'શાસ્ત્રીય સાંગીત અન  દડસ્કો સાંગીતમાાં શુાં તફાવત ?' 
વવદ્યાથી : 'સાહબે, બાંન માાં માથાથી ત  પગ સધુીનો તફાવત છ .' 
વશક્ષક : 'કઈ રીત  ?'વવદ્યાથી : 'સાહબે, શાસ્ત્રીય સાંગીત સાાંભળતાાં લોકો માથુાં હલાવ  છ  અન  દડસ્કો 
સાંગીત સાાંભળતી વખત  પગ હલાવ  છ .' 
 
 



 

 

રાબડીદેવી ગજુરી ગયા અન  યમલોકમાાં ગયા. યમલોક્માાં એક દદવાલ પર અસાંખ્ય ઘદડયાળો 
ટીંગાય લી જોઈન  રાબડીદેવીએ યમરાજન  પછુ્ ુકે આ ઘદડયાળો શ ના છ ? 
યમરાજે કહ્ુાં આ ઘદડયાળો ખોટુ બોલ માપનાર યાંત્ર છ . આ ઘદડયાળ ગાાંધીજીની છ . ત નો કાટોં 
જરાય આગળ વધ્યો નથી. આ ઘદડયાળ જવાહરલાલની છ  જેનો કાટો ચાર પાાંચ વાર જ ચાલયો 
છ . આ સાાંભળી રાબડીદેવીએ પછુયુાં કે મારા લાલપુ્રસાદનુાં ઘદડયાળ ક્યાાં છ ? યમરાજે જવાબ 
આપ્યો કે ત ન  તો અમારા ખાંડમાાં પાંખા તરીકે વાપરીએ છીએ. 
 

 

 

ઍક પઠાણ સાઇકલ પર કુછ ગનુ ગનુાતા હવુા જા રહાથા રસ્ત  મ  એક ઓરત સ  ટક્રરા ગયા તો 
ઔરત ન  જોર સ   કહા બ્ર ક નહી માર સકતા થા? પઠાણન  ગોર સ  દેખા ઓર બોલા પરુી સાઈકલ 
તો માર દી અભી બ્ર ક કહાસ  મારુ? 
 
 
અમ દરકાથી એક છોકરો  ઇસ્ન્ડયા છોકરી જોવા ગયો. ઇન્ટરવ્યુાંમાાં ત ણ  છોકરીન  પ  છ્ુાં કે તમન  
ઈંગ્લીશ ફાવ  છ ? 
છોકરીએ શરમાઈન  જવાબ આપ્યો હા,સોડા સાથ  ફાવશ . 
 
 
જીદગીમાાં ત્રણ વસ્તનુો ભરોસો ક્યારેય કરવો નદહ. 
આંસ,ુ સાસ ુ અન  ચોમાસુાં..... 
ક્યારે વરસી પડે કાંઈ કહવેાય નદહ. 
 

 
સાંટા અન  બાંટા  ઘણા રાંગીન મ  ડમાાં વાતો કરતા કરતા હોટલથી બહાર નીકળ્યા. અચાનક સામ  બ  
સ્ત્રીઓન  આવતી જોઈ ત ઓ થાંભી ગયા. 
સાંતાએ સાંતાવાની કોવશશ કરીન  ગભરાતાાં-ગભરાતાાં કહ્ ુ- હ ેભગવાન મારી પત્ની અન  પ્ર વમકા 
એક સાથ  આવી રહી છ . 
બાંતા બોલયો - મજાક ન કર, એ તો મારી પત્ની અન  મારી પ્ર વમકા છ . 
 



 

 

 
ગરુમીતકૌર સાથ  ઝઘડો થતા સાાંટાએ ગરુમીતન  ગસુ્સામાાં કહી દીધુાં કે 'બસ હવ  તો હુાં 10મા 
માળ થી આપઘાત કરવા જાઉં છુાં.' 
ભબચારી ગરુમીતકૌર તો અવાક્ જ થઈ ગઈ. પછી ત ન  યાદ આવ્યુાં કે ત મનુાં મકાન તો ફક્ત બ  
માળનુાં જ હત ુાં. એટલ  ત ણ  સાાંતાન  કહ્ુાં કે મકાન તો બ જ માળનુાં છ ? 
તો સાંતાએ રોફભ ર કહ્ુાં, 'તો શુાં છ  ? હુાં પાાંચ વાર ઠેકડો મારીશ.' 
 
 
નદડયાદના બ  રહવેાસી અમદાવાદમાાં ભ ગા થઈ ગયા. 
'શુાં ચાલ  છ , કેમ છ  ધાંધાપાણી ?' 
'ઠીકઠીક છ  ,મારા ભાઈ. 
'તો મન  એક દસ રૂવપયા રૂવપયા ઉછીના દેશો ?' 
'હુાં કેવી રીત  દઉં ? હુાં તો તમન  ઓળખતોય નથી !' 
'એજ  તો મોંકાણ છ  ન  ! અહીં અમદાવાદમાાં કોઈ ધીરે નદહ કારણકે મન  કોઈ ઓળખતુાં નથી. અન  
નદડયાદમાાં કોઈ ધીરે નદહ, કેમ કે ત્યાાં સહ ુમન  ઓળખ .' 
 
 
એક સરદાર ન  રસ્તા પર સાઇકલ ન ુપ ન્ડલ મળ્યુાં ત ન  ઉપાડી ન  ત  પોતાના ઘરે લઇ આવ્યા અન  
પત્ની ન  કહ્ુાં આન  સાંભાળી ન  રાખો આમાાં સાઇકલ નાંખાવી દેશુાં. 
 
 
સાાંતા: હુાં દરરોજ ઓફીસ જતા પહલેા મારી પત્નીન  દકસ કરીન  જાઉં છુાં. ત ુાં શુાં કરે છ . 
બાટા: હુાં પણ એવુાંજ કરુાં  છુાં. તારા ગયા બાદ. 
 

 
(1) ચોખ્ખાઈનો આગ્રહી ભબ્રદટશર ચા પીધા વગર ભરેલો કપ તરછોડીન  જતો રહ.ે 
(2) ‘કેર-ફ્રી’ સ્વભાવવાળો અમ દરકન ચામાાંથી માખી કાઢી ચા પી જાય. 
(3) ‘ચાલ’ુ સ્વભાવવાળો ઓસ્ટે્રભલયન ચા ઢોળી કપ લઈન  જતો રહ.ે 
(4) ‘ભચત્ર-વવભચત્ર’ ખાનારો ચીનો માખી ઊપાડીન  ખાઈ જાય. 



 

 

 
 
આ સમય  એક ‘મહાન વ્યસ્ક્ત’ ત્યાાં હાજર હોય તો એ શુાં કરે ખબર છ  ? 
એ ‘મહાન વ્યસ્ક્ત’ ભબ્રદટશર પાસ થી તરછોડેલી ચાના પૈસા લ . એણ  તરછોડેલી ચા અમ દરકનન  
વ ચી દે, કપ ઓસ્ટે્રભલયનન  વ ચી અન  અન  માખી ચીનાન  વ ચી દે ! બધાના પૈસા ભખસ્સામાાં મ  કી 
ઘર ભ ગો થઈ જાય. આ સોભલડ ગણતરીબાજ મહાન વ્યસ્ક્ત એટલ  કોણ ખબર છ  ? આ અદ્દભતુ, 
જોરદાર મહાનભુાવ એટલ  ‘અમદાવાદી’ 
 
 
ટપડુાન  હાથના નખ દાાંતથી કરડવાની કુટેવ હતી એટલ  જેઠાલાલ  ત ણ  રામદેવ મહારાજ પાસ  
મોકલયો. ત્યાાંથી પાછો આવ્યો પછીથી પગના નખ પણ કરડતો થઇ ગયો. 
 
 
હાથી મરી ગયો. કીડી છાની જ ન રહ.ે બધા ભ ગા થઈન  એન  છાની રાખ … કીડી રડતાાં રડતાાં કહ ે: 
‘એ મરી ગયો એટલ  હુાં નથી રડતી. હુાં તો એટલા માટે રડુાં છુાં કે હવ  મારી આખી જજિંદગી આની 
કબર ખોદવામાાં જશ  !’   
 
 
કીડીએ હાથી સાથ  લગ્ન કયાું. હાથીની સાસએુ હાથીન  ઘરનુાં બધુાં કામકાજ સોંપ્યુાં. એક દદવસ હાથી 
પોત ુાં મારતો જાય ન  રડતો જાય. સાસએુ પ  છ્ુાં : ‘અલયા એય રડે છ  કાાં ?’ હાથી તો ડ સકે ચડી 
ગયો : ‘આ હુાં ક્યારનો પોતાાં મારુાં છુાં ન  તમારી દીકરી પગલાાં પાડયા જ રાખ  છ  !!’ 
 
કીડીએ મચ્છર સાથ  લગ્ન કયાું. એક મદહનામાાં મચ્છર મરી ગયો. કીડીન  ત્યાાં ખરખરો કરવા 
આવ લા પાસ  રડતાાં રડતાાં કીડી બોલી : ‘અરે બ ન, એન  નખમાાંય રોગ નો’તો. એ તો કાલ  મારાથી 
ભ  લમાાં ગડુનાઈટ ચાલ ુથઈ ગઈ એમાાં….’ 
 
 

 

છગન - 'અલયા મગન તારી ચાાં માાં માખી બ દઠ છ .' 
મગન - શાાંવત રાખ લયા. મોટુ જજગર રાખ આ ભબચારો નાનો જીવ મારી કેટલી ચાાં પીશ . 



 

 

 
 
મગન - રાજુભાઇ, મારા બાઇકની બ ટ્રી ચાર્જ કરી આલોન . 
રાજુ મીકેનીક - આ બ ટ્રી જુની છ  ચાર્જ કરવાથી કાઇ ફાયદો નહી થાય. નવી લગાવી પડશ . 
મગન - તો નવી લગાવી આપો. 
રાજુ મીકેનીક - એક્સાઇડ લગાવ?ુ (Exide) 
મગન - તો બીજી સાઇડ કોન તમારો બાપ લગાવી આપશ ? 
 
 
વથય ટરમાાં ચાલ ુદફલમ  એક મગન મારવાડીન  આજુબાજુની ખરુશીઓ વચ્ચ  કાંઈક શોધતા જોઈન  
કોઈકે પ  છ્ુાં : 
‘મગન, આ ચાલ ુવપક્ચરે શુાં કરો છો ?’ 
‘ચોકલ ટ શોધુાં છુાં, ભાઈ. ખાતાાં ખાતાાં પડી ગઈ…’ 
‘પડી ગય લી એવી એક ગાંદી ચોકલ ટ માટે બધાન  શુાં કામ હરેાન કરો છો ? બીજી ચોકલ ટ ખાઈ 
લ જો.’ 
‘વાાંધો ચોકલ ટનો નથી. પણ એની સાથ  ચોકઠુાંય પડી ગયુાં છ  ન , એટલ  તો શોધુાં છુાં 
 
 
સાાંતાની મોટી ઉમર થવા છતાાં લગ્ન નહોતા થતા. એટલ  બાંતાએ ત ન  પ  છ્ુાં તારે પ્રોબ્લ મ શુાં છ ? 
એટલ  સાાંતાએ કહ્ુાં કે મારી માાં કહ ેછ  કે છોકરી મારી મા જેવી શોધી લાવ. બાંતાએ કહ્ુાં તો ત વી 
શોધી લાવ ન ? સાાંતા કહ ેએવી છોકરી મળી, પણ મારા બાપા ના પાડે છ . 
એક જાડી સ્ત્રી બ  માળની ભબસ્લડિંગ પરથી નીચ  પડી ગઈ. જાડી સ્ત્રીના પવતએ થોડીવાર પછી 
ડોક્ટરન  પ  છય ુ- ડોક્ટર સાહબે, મારી પત્ની હોશમાાં આવી કે નહી ? ડોક્ટર - તમારી પત્નીન  તો 
હોશ આવી ગયો, પરાંત ુજે સાત બાળકો પર એ પડી હતી ત  હજુ બ હોશ છ . 
 
 
બ્યટુીફૂલ છોકરીઓન  ભણવાનુાં નથી ગમતુાં… 
. 
. 



 

 

. 
કારણ કે એમન  ખબર હોય છ  કે દુવનયાના કોઈક ખ  ણામાાં કોઈ ન  કોઈ ગધ ડો એમના માટે ભણતો 
હશ  ! 
 
 
પ્ર મી રોમ સ્ન્ટક મ  ડમાાં:- દદરયામાાં હોય એન  મોતી કહવેાય, બોલ તો ડાભલિંગ આંખોમાાં હોય એન  શુાં 
કહવેાય? 
પ્ર વમકા:- નવરીના, એન  ‘મોવતયો’ કહવેાય. 
 
 
વહ ુત ના વર માટે નાસ્તો બનાવી રહી હતી .અચાનક પતીદેવ રસોડા મા આવ્યા. 
"સાંભાળજે , 
"જરાક વમઠુાં નાખ " 
"ન  થોડુાં માખણ ઓછુાં કર " 
"બ  ચમચી પાણી નાખ " 
" અરે રામ ગ સ કેટલો મોટો છ  , જરા ધીમ  તાપ  કર" 
" જોજે દાઝી નો જાય - બળી જશ  તો તારી જેટલુાં કાળાં થૈ જશ " 
" ઉલટાવ - ઉલટાવ - બળશ  - ચારે બાજુ ઘી ફેરવ, ઊંધી બાજુ " 
" ગાાંડી તારે નથી ફરવાન ુ- બ્ર ડ ઉલટાવ" 
"સાંભાળીne," 
"ધીમ , ધીમ  , 
જરા જલદી, જરા ધીમ ," 
" ચારે બાજુ જોઇન્ર  --- 
હવ  વહનુી ધીરજ ખટુી.તવ થો પછાડી કહ ે" આજે કેમ બહુ બોલો છો? વીશ વરશથી રોજ બબ્બ  
વાર   નાસ્તો બનવુાં છુાં .મન  બ્ર ડ શ કતા નહી આવડતુાં હોય ?" 
વર શાાંતીથી કહ ે" ના ના એવુાં કાઇ નથી પણ આતો તન  દેખાડતો હતો કે જ્યારે હુાં કાર ચલાવતો 
હોઉં ત્યારે મારી દશા કેવી થાય છ  

 



 

 

વનડે દક્રકેટની આજની જોક 

ધોનીની માાં: બ ટા, બજારમાાં જઈન  શાકભાજી લઈ આવતો  
ધોની: માાં,હુાં બજાર નદહ જાઉં! 
ધોનીનીમાાં: બ ટા ત ુાં કોઈ દદવસ ના નથી પાડતો અન  આજે કેમ ના પાડે છ ? 
ધોની: માાં, આજે અમ  સાઉથ આદફ્રકા સામેં હારી ગયા એટલ  લોકો ખબુજ ગસુ્સ  થઇ ગયા છ . 
ધોનીની માાં: તો બ ટા એમ કર ત ુાં મારી સાડી પહરેીન  જા કોઈ તન  ઓળખશ  નદહ  
ધોની બજારમાાં શાકભાજી લ વા સાડી પહરેીન  જાય છ . ત્યાાં જ એક સ્ત્રી ત ણ  ધબ્બો મારીન  કહ ેછ   
ધોની કેમ છ ? શાકભાજી લ વા નીકળ્યો કે શુાં? 
ધોની: પણ હુાં સાડીમાાં છુાં છતાાં ત  મન  કેવી રીત  ઓળખ્યો? તુાં કોણ છ ? 
પ લી સ્ત્રી એ જવાબ આપ્યો અરે! મન  ઓળખ્યો નદહ? મારે કારણ  તો તારે સાડી પહરેવી પડી. હુાં 
ન હરા છુાં!  
 
 
એકવાર બાપ ુઅન  બા ફરવા ગયા…. ત્યાાં મસ્ત તળાવ આવ્યુાં 
બાપનુ  થોડુાં અંગ્ર જી આવડે એટલ  ત  બોલયા “નાઈસ” (NICE)… 
એટલ  બા ખશુ થઈ ગયા અન  શરમાઈન  બોલયા 
“તમ  નાહસો તો હુાં પણ નાહીસ” 

 
 
ધીરુભાઈ અંબાણીનુાં વવલ તો ત મના છોકરાઓના નામ પડયા ત્યારથી જ નક્કી હત ુાં…. 
મ-ુકેશ (CASH) અન  
અ-નીલ(NIL)… 
સીધુાં, સરળ અન  સત્ય 
 
 
તમારી જીન્દગીની સૌથી હાસ્યાસ્પદ પળ કઈ હતી?? 
જયારે મન  પરીક્ષામાાં શુાં લખવુાં એની સમજ નહોતી પડી રહી અન  સપુર-વાયઝર મારી પાસ  
આવીન  કહ ે“સીધો બ સ દીકરા, પાછળ વાળો જોવ  છ ” 

 
 



 

 

 

એક બાપએુ ઝ રોક્ષની દુકાન ખોલી અન  પોતાની હોશયારી(!) સાભબત કરવા માટે એક મોટુાં હોદડિંગ 
લગાવ્યુાં “દરેક ભાર્ામાાં ઝ રોક્ષ કરી આપવામાાં આવશ ” 

 
 
 

ગામમાાં વીજળી આવાની હતી એ ખશુીમાાં બધા લોકો નાચી રહ્યા હતા… બધા એ જોયુાં કે એક કુતરુાં 
પણ ઝૂમી રહ્ુાં છ … 
લોકોએ પ  છ્ુાં, “તન  કઈ વાતની ખશુી છ ?” 
કુતરાએ હસીન  જવાબ આપ્યો: “વીજળી આવશ  તો થાાંભલા પણ લાગશ  ન ” 

 
 
 

હુાં તો પહલેીથી જ કહતેો આવ્યો છુાં કે છોકરીઓ હવ  હોવશયાર થઈ ગઈ છ … અન  હવ  સ્પધાગ 
કરવાની બહુ મજા આવશ … :) 
તમન  હજુ વવશ્વાસ નથી આવતો?? તો જુઓ નીચ ન ુાં ઉદાહરણ… 
અત્યાર સધુી છોકરાઓનો ડાયલોગ હતો કે “બસ, ટે્રન અન  છોકરી એક જાય અન  બીજી આવ ”  
હવ  છોકરીઓએ આ ડાયલોગનો જવાબ તૈયાર કરી લીધો છ  
“રીક્ષા, ટેક્ષી અન  છોકરો એક બોલાવો અન  ચાર આવ ” 

 
 
 

ટીચર- અકબર કોણ હતો? 
વવદ્યાથી- ખબર નથી. 
ટીચર- ભણવામાાં ધ્યાન રાખો તો ખબર પડે ન . 
વવધાથી- તપન કોણ છ ? 
ટીચર- ખબર નથી. 
વવધાથી- તમારી છોકરી પર ધ્યાન રાખો તો ખબર પડે ન . 
 
 
મુાંગ રીલાલ ભભખારીન  સમજાવતા કહ્ુાં,- ‘તુાં આ ભીખ કેમ માાંગ  છ , આ બહ ુખરાબ કામ છ  !’ 
ભભખારી- ‘શુાં તમ  ક્યારેય ભીખ માાંગી છ ?’ 
મુાંગ રીલાલ- ‘ના તો !’ 



 

 

ભભખારી- ‘તો, તમન  કેવી રીત  ખબર પડી કે આ ખરાબ કામ છ ..!’ 
 
 
એક ડૉક્ટર દદદન  તપાસવા વોડગમાાં ગયા. થોડીવારે બહાર આવ્યા. કાતર લઈન  ફરી અંદર  ગયા. 
વળી પાછા બહાર આવ્યાાં. દડસવમસ લઈન  ફરી અંદર ગયા. એટલામાાં પાછા બહાર આવ્યા અન  
હથોડો લઈન  જલદીથી અંદર ગયા. આ જોઈન  દદદના સગાએ પ  છ્ુાં : ‘રોગ શુાં થયો છ  એની ખબર 
પડી ?’  ડૉક્ટર કહ ે: ‘અલયા ભઈ ! રોગની ક્યાાં માાંડો છો, પહલેાાં મારી બ ગ તો ખ  લવી જોઈએન !’ 
 
 
નટુ : ‘તન  ખબર છ  ? મારી પત્ની દેવી છ . 
ગટુ : ‘દેવી તો મારેય છ , પણ લય  કોણ ? 
 
 
નટુ – મારી પત્નીતો દેવી છ  
ગટુ – નશીબદાર છો , મારી તો જીવ  છ  ! 
એક બસરાઈવર (વીટકોસ ભાવનગરનો?) અન  એક ધમગગરુૂ મરીન  સ્વગગમાાં ગયા. ભચત્રગપુ્ત  
બન્ન ના ચોપડા જોઈન  બસરાઈવરન  રહવેા પષુ્કળ નોકરચાકર સાથ નો એક ભવ્ય મહલે આપ્યો. 
પ લા ધમગગરુૂન  રહવેા એક સામાન્ય બ  રૂમનુાં ઘર મળ્યુાં. ગરુૂન  એ અન્યાય લાગ્યો. ત મણ  ફદરયાદ 
કરી, “એ રાઈવર તો આડેધડ બસ ચલાવતો હતો અન  લોકોના જીવન  જોખમમાાં નાખતો હતો 
છતાાં ત ન  મહલે અન  મેં તો અન ક લોકોન  કથામાાં ઈશ્વર અંગ  સમજાવ્યુાં અન  ધમગનો પ્રચાર કયો 
તોય  મન  સામાન્ય ઘર?” 
ભચત્રગપુ્ત  ત મન  કારણ સમજાવ્યુાં, “તમારી વાત સાચી છ . પણ જ્યારે તમ  કથા કરતા ત્યારે લોકો 
ઝોકાાં ખાતા હતા, અન  જ્યારે એ રાઈવર બસ ચલાવતો ત્યારે લોકો ભગવાનનુાં નામ લ તા હતા.” 

 
 
 

એક વાર એક કાકા મારી બાજુમાાં બ સીન  બીડી પીતા હતા તો એમાાંથી “ટ્રીન-ટ્રીન” એવો અવાજ 
આવ . 
મ  કીધુાં કાકા આ બીડી પીઓ ત્યારે અવાજ કેમ આવ  છ ? 
તો મન  કહ ેભાઇ, આ “ટેભલફોન” બીડી છ  



 

 

ત્યાજ પાછળથી એક ભાઈ બોલયા: સારુાં  છ  ચારભાઈ બીડી નહોતી, નદહતર સીટ પર કેટલી ગીદદ 
થાત 
 
 
સવાલ: દીવપકા અન  ભબપાસા દક્રકેટના ખ લાડીઓના પ વવભલયન પાસ  બ ઠા હોય તો શુાં થાય? 
જવાબ: ૯ વવકેટ અન  ૨૯ રન 
 
  
છગન અન  મગન પાાંચ દસ વર્ગ પછી મળી ગયા. કેમ છો, કેમ નહીં થઈ ગયા પછી છગન  પ  છ્ યુાં, 
‘‘પ લી લીલીનુાં શુાં થયુાં? તુાં પરણ્યો કે નહીં એની સાથ  પછી?’’ 
‘‘ના’’ છગન  કહ્ુાં, ‘‘એ એક મોટા ભબઝન સમ ન સાથ  લગ્ન કરીન  અમ દરકામાાં સ ટલ થઈ ગઈ...’’ 
‘‘તો પછી તેં એની સાથ  લગ્ન ન કયાગ એમન ? કેમ, એણ  ના પાડી?’’ મગન  પ  છ્ યુાં. 
‘‘ના,’’ છગન  કહ્ુાં, ‘‘મેં જ ના પાડી.’’ 
‘‘ત ? બહ ુકેવાય!’’ મગન બોલયો, ‘તન  શુાં વાાંધો હતો?’’ 
‘‘એક નહીં, પણ ત્રણ વાાંધા હતા.’’ છગન  કહ્ુાં. 
‘‘ત્રણ વાાંધા? કયા વાાંધા?’’ મગન  પ  છ્ યુાં. 
‘‘મારી વાઈફ અન  બ  બાળકો.’’ છગન  કહ્ુાં. 
 

 

ભચિંટુ : ‘મમ્મી, મન  એક ગ્લાસ પાણી આપ ન .’ 
મા : ‘જાત  લઇ લ .’ 
ભચિંટુ : ‘પ્લીઝ આપ ન .’ 
મા : ‘જો હવ  માગ્યુાં તો થપ્પડ ખાઇશ.’ 
ભચિંટુ : ‘જ્યારે થપ્પડ મારવા આવ  ત્યારે પાણી લ તી આવજે !’ 
 
 
ગ્રાહક : ‘આ કપડાાં પર લખ્યુાં છ  : 70 ટકા કોટન, 35 ટકા ટેરેભલન. આ તો 105 ટકા થયા !’ 



 

 

દુકાનદાર : ‘એ તો કાપડ પાાંચ ટકા ચઢશ  ન  !’ 
 
 
એક વખત એક ભાઇ એક બાંગલાની બ લ વગાડી, નોકરે દરવાજો ખોલયો અન  કહેેઃ તમારે કોન ુ
કામ છ ? પ લો કહેેઃ તમારા માભલકન ુકામ છ , ક્યા છ ? નોકરેઃ શુાં કામ હત?ુ પ લો કહેેઃ મારી પાસ  
એમન ુએક ભબલ હત…ુ નોકરેઃ પણ સાહબે તો કાલ  જ બહાર ગામ ગયા છ . પ લો કહેેઃ ઓ મારે તો 
એ ભબલન ુપ મ ન્ટ એમન  આપવાન ુહત.ુ. નોકરેઃ અન  આજે સવારે તો પાછા પણ આવી ગયા છ . 
 
 
એક વાર સાાંતાવસિંહ નો વમત્ર ત ની પાસ  આવ્યો અન  કહ,ે અરે સાાંતાવસિંહ તમારી પત્ની તમારા 
રાઇવર સાથ  ભાગી ગઇ એનો મન  બહ ુઅફસોસ છ , સાાંતાવસિંહ કહેેઃ ભચિંતા ના કર મન  રાઇવીંગ 
આવડે છ  
 
 
સાાંતાવસિંહ ન  કોઇ ગનુાહ માટે અદાલતમા લઇ ગયા, ન્યાયાધીશ કહ,ે સાાંતાવસિંહ તમન  અગાઉ 
કેટલી વખત જેલની સજા થઇ છ ? સાાંતાવસિંહ કહ,ે સાહબે ૯ વખત… ન્યાયાધીશ કહ,ે ઓહહો, ૯ 
વખત, તો તો મારે તમન  બહ ુઆકરી સજા આપવી પડશ ? સાાંતાવસિંહ કહ,ે સાહબે રેગ્યલુર કસ્ટમર 
માટે કોઇ દડસ્કાઉન્ટ નથી? 
 
ટીચર કહેેઃ કન ુબોલ જોય આપણ  જે ભાર્ા બોલીય  છીય  ત ન  માતભૃાર્ા શકુામ કેવાય છ ? કન ુ
કહેેઃ કેમકે પીતાન  બોલવાનો વારો તો ક્યારેય આવતો જ નથી હોતો 
 
 
એક ભાઇ, સાાંતાવસિંહન  કહ ેહુાં તમારા ઘરની નીચ થી પસાર થતો હતો ત્યારે તમારા છોકરાએ 
પત્થરનો ઘા કયો… સાાંતાવસિંહ કહ,ે તમન  કેવકુ વાગ્ય?ુ પ લા ભાઇ કહેેઃ એ મારી બાજુમાથી પસાર 
થઇ ગયો, એટલ  હુ બચી ગયો… સાાંતાવસિંહ કહ,ે તો એ મારો છોકરો નહી હોય ભાઇ 
 
 



 

 

આફ્રીદી કહ:ે આપણ  કોઈ પણ ભોગ  સભચન ન  આ વખત  સદી નદહ ફટકારવા દઈએ સોહબે: વાત 
તો સાચી… પણ એન  આપણ  રોકીશુાં કેમ?? એ તો બાપલીયો જબરો ફોમ માાં છ  ન … 
થોડી વાર બન  વવચારવા લાગ્યા… 
આફ્રીદી: આપણ  ટોસ જીતીન  પહલેી બ ટીંગ લ શુાં અન  ૧૦૦ રન ની અંદર જ ઓલ આઉટ થઇ 
જઈશુાં 
 
 
ચમનલાલ :- યાર ડોકટરે મારી આંખોની રોશની માટે લીલા ઝાડ જોવાનુાં કહ્ુાં છ . પણ અમારી 
કોલોનીમાાં તો દ ર-દ ર સધુી ઝાડ નથી ! 
મગનલાલ :- એમાાં ભચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ભાભીન  ચાર-પાાંચ લીલી સાડી ખરીદીન  આપી દે.  
ચમનલાલ :- ‘પણ ડોકટરે મન  ઝાડ જોવાનુાં કહ્ુાં છ  પહાડ જોવાનુાં નદહ !’ 
 
 
રીનાના પપ્પા :- મારી દીકરી તમારા ઘરન  સ્વગગ બનાવી દેશ . 
રાજેશના પપ્પા :- આભાર, પણ અમ  હજુ થોડાક વર્ો જીવવા માાંગીએ છીએ ! 
 
 
Beggar: Shethaji, 10 rupe de do. Coffee pini hai. 
Shethji: Par coffee ka cup to 5 rupe ka milta hai. 
Beggar: Sahib, sath girlfriend bhi hai. 
Shethji: Beggar ho ke girlfriend bna li. 
Beggar: Nahi Sahib, girlfriend ne beggar bna diya. 
 

 

Chandu aur Banta Jurassic Park movie dekhne jate hain. 

Dinosaurs screen ke paas aa raha tha. Banta darke seat ke neech chhup gayi. 

Chandu: Kyon Banta, kya baat hai? Dar kyon lag rahi hai. Cinema hi to hai. 



 

 

Banta: Mein Insan hoon aur akkal hai, pata hai ki cinema hai. Lekin voh to janwar hai, 

usko kya pata?  

 

 

First Pakistani: Yeh Ford kya hota hai? 

Second Pakistani: Gaadi hoti hai. 

First Pakistani: Yeh Oxford kya hota hai? 

Second Pakistani: Yeh to simple hai na, Ox mane Bael, Ford mane gaadi. Oxford 

means Baelgaadi. 

 

 

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. 

 

 

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 

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.” 
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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? 

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… 

 

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! 
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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! 

Wife: Toh jao naa khade kyu ho! 

Husband: Kaise jaau.. Bahar kutta jo khada hai! 
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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. 
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Sunil ne usse rok kar poocha: Arre bhai esa kyu kar rahe ho, kyu nanga bhag rahe 

ho, tumhe sharam nahi aati? 

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. 
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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. 

 

 

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!” 
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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. 

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. 
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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… 

 

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? 

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

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

Sardar bola kaise??? 
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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’. 
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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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