
 

 

 
 

ગજુરાતી જોક્સ ભાગ – ૩ 
 
તમે ચુુંબકીય સાબ ુજોયો છે  
ના  
મારી પત્ની પાસે છે, જેવો તે ગજવામાું હાથ નાખે કે બધુું પરચરૂણ બહાર આવી જાય! 
 
 
પત્ની: પેલા દારુડીયાને જુવો! 
પતત: એ કોણ છે? 
પત્ની: દસ વર્ષ પહલેા એણે મને પ્રપોઝ કર્ુું હત ુું અને મેં તેને રરજેક્ટ કયો હતો  
પતત: નશીબદાર છે કે તેની ખશુી તે આજ સધુી ઉજવે છે! 
 
 
સોનાને તપાવવાથી ઘરેણાું બને છે  
તાુંબાને ટીપવાથી વાયર બને છે 
પથ્થરને દબાવવાથી હીરો બને છે  
તપાવેલો, ટીપેલો અને દબાવેલો માણસ 
“હસબુંડ” બને છે! – તવપલુ દેસાઇ  
 
 
કોંગે્રસનો ઢુંઢેરો જો ભાજપ મુંરદર બાુંધશે તો અમે નોકરી આપીશુું! 
પત્રકાર: નોકરી ક્ાું આપશો? 
કોંગે્રસી પ્રવક્તા: ભાજપના મુંરદરમાું! 
 
 
ભાજપે ફરી મુંરદર બાુંધવાનો વાયદો કયો....શુું એ સાચી વાત છે? 
હા, તેઓ “રામ બોલો રામ ભાઈ મુંરદર બાુંધવા ઈચ્છે તો છે! 



 

 

 
 
બાપ ુએકવાર સાસરે ગયા. સાસજુીએ સાત રદવસ સધુી પાલકની ભાજી ખવડાવી. 
આઠમા રદવસે  સાસ ુપછેૂ છે કે ‘જમાઈ આજે શુું ખાશો?’  
બાપ ુકહ ે: ‘ખેતર બતાડી દો, જાતે જઈને ચરી આવુું છું.’ 
 
 
અમેરરકા: અમારા કુતરા સાયકલ ચલાવે છે, 
ચીના : અમારી બબલાડીઓ બાઈક ચલાવે છે, 
જાપાન:અમારા વાુંદરા તવમાન ચલાવે છે, 
અન્ના : અમારા ગધેડા આખો દેશ ચલાવે છે. 
 
 
એક સરદારજીની પોળના ખણુા ઉપર દુકાન હતી. ત્યાું છોકરાઓ રમે એટલે સરદારજી તેમને 
ધમકાવે અને કાઢી મકેુ. જો કોઈ સામો થાય તો સરદારજી તરત કહ ે“તુુંમ  જાનતે નહીં હૈ, મૈ શેર 
કા બચ્ચા હુું, કાટ કે ખા જાઉંગા”. કોઈ બીજા લોકો પણ ઉભા હોય તો એમને પણ કહ ે““તુુંમ જાનતે  
નહીં હૈ, મૈ શેર કા બચ્ચા હુું, મૈ સબકો કાટ કે ખા જાઉંગા. આપણા અમદાવાદી કાકા રોજ આ જોયા 
કરે. એક રદવસ કાકા અને કાકી બીજા સગા જોડે ત્યાું દુકાન પાસે ઉભા રહીને વાતો કરતાું હતા. 
એટલે સરદારજીએ તેમને કહ્ુું કાકા દુકાન આગળ ઉભા રહીને વાતો નહીં કરો. એટલે કાકા એ કહ્ુું 
અમે નહીં ખસીએ તો ત ુું શુું કરી લઈશ? સરદારજીએ કાકાને પણ કહ્ુું “તુુંમ  જાનતે નહીં હૈ, મૈ શેર 
કા બચ્ચા હુું, કાટ કે ખા જાઉંગા.” ત્યાું તો ટોળું ભેગુું થઇ ગર્ુું એટલે કાકાએ સરદારજીને કહ્ુું : એ 
સરદારજી ત ુું રોજે રોજ બધાને ધમકાવે છે “શેરકા બચ્ચા હુું, શેરકા બચ્ચા હુું તો એ તો કહ ેકે શેર 
તારે ઘરે આવ્યો હતો કે તારી માું જ ુંગલમાું ગઇ હતી! 
 
 
મગનને થર્ુું કે ચુંપા બહરેી થઇ ગઇ છે. એટલે તે કાનના ડોક્ટરની સલાહ લેવા ગયો. ડોક્ટરે કહ્ુું 
ત ુું એક કામ કર પહલેા ત્રીસ ફૂટ દૂરથી એને બમુ માર અને જો ના સાુંભળે તો પછી વીસ ફૂટ પછી 
દસ ફૂટ અને છેલ્લે પાસે આવીને કુંઈ કહ ેજે જેના ઉપરથી ખબર પડશે કે તે કેટલી બહરેી છે. 
છગને ઘરે જઈને ચુંપાને ૩૦ ફૂટ દુરથી બમુ મારીને પછૂ્ુું ચુંપા, આજે શુું બનાવ્ર્ુું છે? ચુંપાએ 



 

 

જવાબ નહીં આપ્યો એટલે ૨૦ ફૂટ,દસ ફૂટ એમ બે વાર ટ્રાઈ કરી ચુંપાએ જવાબ નહીં આપ્યો 
એટલે પાસે જઈને પછૂ્ુું ચુંપા આજે શુું બનાવ્ર્ુું છે? એટલે ચુંપા ગસુ્સે થઈને બોલી આ 
પાુંચમીવાર કહુું છું કે ભીંડાનુું શાકને રોટલી બનાવ્યા છે. મારો તો ઘાુંટો બેસી ગયો છે એના કરતાું 
કાનના ડોક્ટરને બતાવી આવોને! 
 
 
એકવાર એક ભાઈ પોતાની પત્નીની અંતતમતવતધ પટાવીને સ્મશાનેથી પાછા ફરતા હતા ત્યાું 
જોરમાું વીજળી ચમકી,વાદળોનો ગડગડાટ થયો અને વરસાદ પડવો શરુ થઇ ગયો. એ જોઈને 
પેલો દુખી માણસ બોલ્યો: લાગે છે કે તે પહોચી ગઇ! 
 
 
ભભતુમલ મારવાડીના છોકરા ચુંદુની પત્નીએ ચુંદુને કહ્ુું કે નવા વરસના રદવસે હુું નરોડાથી 
સેટેલાઇટ સધુી છોકરાઓને તેના દાદા દાદીને પગે લગાડવા નથી જવાની. કેસરીમલે ભભતુમલને 
પછૂ્ુું કે ચુંદુના છોકરા તને પગે લાગવા નહીં આવ્યા? ભભતૂમલે કહ્ુું આવતે વરસે ઝખ મારીને 
આવશે. બીજે વરસે બધા છોકરાઓ ભભતૂમલને પગે લાગવા આવ્યા એટલે કેસરીમલને નવાઈ 
લાગી. તેણે ભભતૂમલને પછૂ્ુું તે એવુું તે શુું કર્ુું કે બધા તને પગે લાગવા આવ્યા. ભભતૂમલે કહ્ુું 
કે હુું દર વરસે છોકરાઓને રદવાળીના પૈસા આપુું છું તે ચેકમા મેં આ વખતે સહી નહોતી કરી 
એટલે ઝખમારીને સહી કરાવવા આવ્યા!   
 
 
કોમેન્ટ્ટે્રટર : ‘તેંડુલકર ઓન સ્ટ્રાઈક…. દેખતે હૈ અબ ક્ા હોતા હૈ….’ 
બાપ:ુ ટીવી બુંધ કર અલ્યા. આજથી મેચ જોવાનુું જ બુંધ,સબચન સ્ટ્રાઈક પર ગયો. આટલુું બધુું 
કમાય છે અને રમતા નથી ને તોય પાછા સ્ટ્રાઈક પર ? 
 
 
જો હાજત એ કુદરતનો કોલ છે તો પાદવુું શુું છે? 
કુદરતનો તમસ કોલ છે! – તવપલુ દેસાઇ  
 
 



 

 

એકવાર ભભતુમલ મારવાડી રોડ ઉપર પોતાની ટ્રકમાું જઈ રહ્યો હતો. ત્યાું તેણે રસ્તાની બાજુમાું 
બે માણસોને ઘાસ ખાતા જોયા. એટલે એણે ત્યાું ટ્રક ઉભી રાખી અને પેલા લોકોને પછૂ્ુું કે તમે 
ઘાસ કેમ ખાવ છો? એટલે એકે જવાબ આપ્યો શેઠ, મારી પાસે ખાવા માટે પૈસા નથી. એટલે 
ભભતૂમલે કહ્ુું ત ુું ટ્રકમાું બેસી જા હુું તારી જરૂરરયાત પરૂી કરીશ. પેલાએ કહ્ુું મારી સાથે મારી 
પત્ની અને બે બાળકો પણ છે. ભભતૂમલે કહ્ુું એમને પણ ટ્રકમાું લઈ લે. એટલે બીજો માણસ પણ 
રડમસ ચહરેે બોલ્યો મારે તો પત્ની અને છ બાળકો છે. ભભતૂમલે કહ્ુું એમને પણ ટ્રકમાું લઈ લે. 
ટ્રકમાું થોડા આગળ ગયા એટલે પેલામાુંથી એક જણે કહ્ુું શેઠ, આપ ખબુ જ દયાળ છો. અમને 
સહારો આપવા બદલ આપનો ખબુ ખબુ આભાર! 
એટલે ભભતુમલ બોલ્યો: મને એવુું કરવામાું આનુંદ થાય છે. તમને મારુું  ઘર ખબુ જ ગમશે, કારણ 
કે ત્યાું તમારે ખાવા માટે મારા કમ્પાઉન્ટ્ડમાું એક મીટર ઊંચુું ઘાસ છે! તમારે ખાવાનુું થશે અને મારે 
ઘાસ કપાવવાના પૈસા બચશે! 
 
 
ટીચર : અંધારામાું બાળકો ભલૂો કરે છે તેનુું તવરોધી વાક્ લખો  
તવદ્યાથી : બાળકો અંધારામાું કરેલી ભલૂોને લઈને થાય છે!   
 
 
એક વાર લક્ષ્મીજીનુું વાહન ઉંદર લક્ષ્મીજીથી નારાજ થઇ ગર્ુું એટલે લક્ષ્મીજીએ ઉંદરની પછૂ્ુું કે 
ત ુું આટલો ઉદાસ કેમ દેખાય છે. એટલે ઉંદર કહ્ુું કે હુું તમારી આટલી બધી સેવા કરુું  છું છતાું લોકો 
તમારી પુુંજા કરે છે તમને માન આપે છે અને મારો તો કોઈ ભાવ પણ પછૂત ુું નથી. એટલે 
લક્ષ્મીજીએ તેને કહ્ુું કે હુું તને વરદાન આપુું છું કે હવેથી મારા પહલેા તારી પજૂા થશે અને ત્યારથી 
જ  રદવાળીના દસ રદવસ પહલેા સૌ સ્ત્રીઓ કડવા ચોથને રદવસે ઉલ્લુુંઓની પજૂા કરે છે! 
 
 
પાદરી દારૂરડયાને : જો ત ુતારુું ઘર ૪૦૦૦૦ રૂતપયામાું કલર કરાવે તો તારુું આખુું ઘર કલરફુલ 
લાગશે. 
દારુડીયો : એના કરતા જો તમે ૪૦૦ રૂતપયાની રોયલ સ્ટેગ પીઓ તો તમને આખી દુતનયા 
કલરફુલ લાગશે! 
 



 

 

 
પતતની દશા સ્પ્લીટ એરકન્ટ્ડીશર જેવી હોય છે. બહાર ભલે એ ગમે તેટલુું ગાજતો હોય પરુંત ુ
ભગવાને એની રચના એવી કરી છે કે તે ઘરમાું શાુંત રહ ેછે. 
 
પતત ઘરનુું તશર ગણાય પરુંત ુપત્ની ઘરની ડોક ગણાય. એટલે જ પત્ની જેમ ડોક ફેરવે તેમ પતત 
જાય. 
 
 
ભક્ત : ભગવાન હુું પાપી છું. માટે મને ત ુદુ:ખ દદષ  આપ, મને બરબાદ કરી દે, મને ટેન્ટ્સન આપ, 
મારી પાછળ ભતૂ-ડાકણ વળગાળ. 
ભગવાન : હવે એક જ લાઈનમાું કહનેે કે મારે બૈરી જોઈએ છે. 
 
 
ભભતુમલ અને હુકમચુંદ ચાલતા ચાલતા મુંરદર જતા હતા. અડધે રસ્તે ગયા અને ભભતુમલે 
હકુમચુંદને એક કાગળમાું કુંઇક લખીને આપ્ર્ુું. તેણે લખર્ુું હત ુું કે મેં અત્યારે ધીમેથી ગેસ છોડયો. 
તને શુું લાગે છે કે મારે શુું કરવુું જોઈએ? હકુમચુંદે તેની સામે કતરાઈને જોર્ુું અને કહ્ુું મને એવુું 
લાગે છે જે તારા કાનના મશીનની બેટરી બદલવી જોઈએ. આટલો મોટો ધડાકો છોડયો ને કહ ેછે કે 
ધીમેથી ગેસ છોડયો! 
 
 
નરકમાું એક માણસે યમરાજને પછૂ્ુું: હુું મારી પત્નીને ફોન કરી શકુ છું? યમરાજે હા પાડી એટલે 
પેલા ભાઈએ પત્નીને ફોન કયો અને પછી પછૂ્ુું કેટલા પૈસા થયા? 
યમરાજ: કશુું નરહ. “નરકથી નરક નાું કોલ ફ્રી છે!” 
 
 
એકવાર એક સાસ ુએમના જમાઇઓને એમના પર કેટલો પે્રમ છે એ જાણવા દરરયામાું કુદી પડયા. 
પહલેા જમાઇએ સાસનેુ બચાવી લીધા.સાસએુ ખશુ થઇને એ જમાઇને મારુતત આપી. બીજા રદવસે 
ફરીથી સાસ ુદરીયામાું કુદી પડયા. આ વખતે બીજા જમાઇએ બચાવી લીધા.સાસએુ એને પણ ખશુ 



 

 

થઇને બાઇક આપી. ત્રીજા રદવસે ત્રીજી વાર સાસ ુદરીયામાું કુદી પડયા.પણ ત્રીજા જમાઇને થર્ુું કે 
હવે તો મને ઇનામમાું સાઇકલ જ મળશે.એમ સમજી સાસનેુ ના બચાવી લીધા પણ સાસ ુમરી ગઇ. 
પણ એના બીજા જ રદવસે એ ત્રીજા જમાઇને મસીડીઝ મળી… 
બોલો…કેવી રીતે ? ? 
સસરાએ આપી… 
 
 
ટેકનોલોજી અપડેટ: 
જો કોઈ છોકરી ઘરે પણ એકદમ ટાપટીપ થઈને રહતેી હોય તો કોઈએ મ ૂુંઝાવાની જરૂર નથી 
એ તો દેખીત ુું છે કે તેની પાસે ૩જી ફોન હશે(તવરડઓ કોબલિંગ)  
 
 
જો કોઈ પરણેલો માણસ એમ કહ ેકે હુું એ બાબતમાું તવચારને કહીશ તેનો મતલબ શુું થયો? 
મતલબ એજ કે ભાઈને વાઈફનો અબભપ્રાય શુું છે તે ખબર નથી!   
 
 
ચુંપા અને ચમેલી મરીને મતૃ્ર્ ુલોકમાું પહોચી ગયા. ચુંપાએ ચમેલીને પછૂ્ુું ત ુું કેવી રીતે મરી 
ગઇ? એટલે ચમેલીએ કહ્ુું કે મારુું  મોત તો ઠુંડીમાું ઠરીને ઠીકરુું થઇ ગઇ એટલે થર્ુું. ચુંપાએ 
ચમેલીને કહ્ુું ત ુું કાશ્મીર ગઇ હતી. ચમેલીએ કહ્ુું કાશ્મીર નહીં અહી અમદાવાદમાું જ મોત થર્ુું. 
ઠુંડીથી થીજીને મરી જવાનુું તો કેવ ુું ભયાનક મોત કહવેાય! ચમેલીએ ચુંપાને પછૂ્ુું તારુું મોત કેવી 
રીતે થર્ુું? એટલે ચુંપાએ કહ્ુું કે મને શુંકા હતી કે મારો ધણી કોઈ સાથે ચાલ ુછે એટલે હુું નોકરી 
ઉપરથી એકાએક ઘરે આવી ગઇ. પણ જોર્ુું તો એ મવુો તો ટી.વી. જોતો હતો. એટલે મને થર્ુું કે 
મારા આવવાની ખબર પડી ગઇ એટલે પેલી ઘરમાું જ ક્ાુંક સુંતાઈ ગઇ હશે. એટલે હુું તો ચાર 
માળના મકાનમાું દોડી દોડીને એક એક માળ અને રૂમ ચેક કરી આવી. પછી દોડીને ભોયરામાું પણ 
જોઈ આવી તો ત્યાું પણ નહીં હતી. આ દોડા દોડમાું મને હાટષ  એટેક આવ્યો અને હુું મરી ગઇ. 
એટલે ચમેલીએ પછૂ્ુું કે તે ફ્રીઝમાું નહીં જોર્ુું? ચુંપાએ કહ્ુું ના મેં ફ્રીઝમાું નહીં જોર્ુું.એટલે ચમેલી 
બોલી તે ફ્રીઝમાું જોર્ુું હોત તો આપણે બુંને આજે જીવતા હોત! 
 
 



 

 

 
તપતા : આ છોકરી કોણ છે? 
છોકરો : મારી ગલષફે્રન્ટ્ડ છે  
બીજા રદવસે  
તપતા : આ નવી છોકરી કોણ છે? 
છોકરો : “રરસ્તા વોહી, આઈટેમ નયી”.  
 
 
મગન : ઇન્ટ્સ્પેક્ટર સાહબે, મારી પત્ની ખોવાઈ ગઇ છે  
પોસ્ટ માસ્ટર : આ પોસ્ટ ઓફીસ છે, પોલીસ સ્ટેશન નથી. 
મગન : માફ કરજો સાહબે, પત્ની ગમુ થઇ ગઇ એની ખશુીમાું એટલો બધો ગાુંડો થઇ ગયો છું કે 
કુંઈ સમજ જ નથી પડતી! 
 
 
રાતે્ર બે વાગ્યાની ટે્રનમાુંથી ઉતરીને ગણપતલાલે ઘરે જવા રીક્ષા કરી. આગળ જમણીબાજુ વળવા
નુું હત ુું એટલે ગણપતલાલે રીક્ષાવાળાને ટપલી મારી. રીક્ષાવાળાએ બેલેન્ટ્સ ગમુાવ્ર્ુું અને રીક્ષા ફૂટ
પાથ પરચડીને, ખોખાું ગબડાવી, કચરાના ઢગલાું પર ચઢીને, હવામાું ઉછળી સીધી થાુંભલા સાથે 
ભટકાઈ ! પણ સારુું થર્ુું કે બુંને જણાું બચી ગયા.કપડાું ખુંખેરતા રીક્ષાવાળાએ કહ્ુું :‘કાકા, કોઈ રદ
વસ આવુું નહીં કરવાનુું. હુું તો જબરજસ્ત ડરી ગયો !’ ગણપતલાલ કહ ે: 
‘પણ મેં તો ખાલી તારા ખભે ટપલી જ મારી હતી.’ 
રીક્ષાવાળો : ‘હા, પણ આ પહલેાું હુું મડદાું લઈ જતી વાન ચલાવવાનુું કામ કરતો હતો ને ! 
 
 
પત્ની: ભગવાન જો મને વરદાન આપે તો મને છાપુું બનાવવાનુું કહુું, જેથી આખો રદવસ તમારા 
હાથમાું તો રહુું! 
પતત: હુું પણ એવુું જ ઈચ્છું છું, રોજ નવુું છાપુું તો વાુંચવા મળે! 
 
 
ડોક્ટર- માજી, તમારા જમણા પગની પીડા ઉંમરને કારણે હોઈ શકે . 



 

 

માજી -  ડોક્ટર સાહબે ગધેડાને તાવ આવે એવી વાત નાું કરો, મારા ડાબા પગની પણ એટલી જ 
ઉંમર થઇ  છે અને એમાું તો કશી પીડા થતી નથી! 
 
 
એક દુંપતીને ઘણા વર્ો થયા પરુંત ુબાળક નહત ુું. એટલે તેમણે એક સાધ ુમહાત્માની ખબુ સેવા 
કરી.સાધ ુમહાત્માએ ખશુ થઈને કહ્ુું બોલો તમારે શુું જોઈએ છે? એટલે પેલા દુંપતીએ કહ્ુું અમારે 
બાળક જોઈએ છે.સાધ ુમહાત્મા ધ્યાનમાું બેઠા અને પછી આંખો ખોલીને કહ્ુું તમારા નશીબમાું 
છોકરા નથી. પરુંત ુમેં તમને વચન આપ્ર્ુું છે એટલે મારે એ માટે રહમાલય ઉપર જઈને તપસ્યા 
કરીને દીવો સળગાવવો પડશે. થોડા વર્ો પછી સાધ ુમહાત્મા રહમાલયથી પાછા આવ્યા અને 
એમને થર્ુું કે મારા દીવો સળગાવ્યા પછી પેલા લોકોને ત્યાું બાળક થર્ુું કે નહીં. એટલે એ પેલાને 
ઘરે ગયા. જયાું બારણુું ખલુ્ર્ુું કે એક ડઝન છોકરાઓ બહાર આવ્યા. પેલાની પત્ની એમની પાછળ 
આવી. એટલે મહાત્માએ મનમાું કહ્ુું કે મારી તપસ્યા ફળી ખરી. પછી પેલાની પત્નીને પછૂ્ુું કે 
તારો વર ક્ાું છે? એટલે પેલાની પત્નીએ જવાબ આપ્યો કે એ તો રહમાલય ઉપર ગયા છે. એટલે 
સાધએુ પછૂ્ુું કે રહમાલય ઉપર કેમ ગયા? પત્નીએ જવાબ આપ્યો તમે સળગાવેલો દીવો 
ઓલવવા માટે! 
 
 
એક વાર એરફોસષના હબેલકોપ્ટરમાું એક રાજકીય નેતા,એક પ્રોફેસર અને એક તવદ્યાથીને પ્રવાસ 
કરવાનુું આમુંત્રણ મળર્ુું. બધા હબેલકોપ્ટરમાું જતા હતા ત્યાું હબેલકોપ્ટરમાું ખામી થતા પાઈલોટે કહ્ુું 
કે આપણે બધાએ પેરેશટુથી કુદકો મારવો પડશે પરુંત ુઆપણી પાસે ફક્ત ત્રણ જ પેરેશટુ છે. 
એટલે હુું તો જનતાનો સૈતનક છું અને હુું મારુું બબલદાન આપીશ. તમે ત્રણ જણા તૈયાર થઇ જાવ. 
જેવુું પાઈલોટે બારણુું ખોલ્ર્ુું કે રાજકીય નેતાએ ઝટ ઝટ પેરેશટુ ચઢાવીને કુદી પડયા. પછી 
પાયલોટે પેલા બેને કહ્ુું કે હવે નસીબ હશે તો આપણે આવતા ભવમાું મળીશુું. એટલે પેલા 
તવદ્યાથીએ કહ્ુું એવુું કશુું થવાનુું નથી આપણી પાસે ત્રણ પેરેશટુ છે.એટલે પાયલોટે કહ્ુું એ કેવી 
રીતે બને? એટલે તવદ્યાથીએ કહ્ુું કે રાજકીય નેતા જીવ બચાવવાની ઉતાવળમાું મારુું  દફતર લઈને 
કુદી પડયા છે! 
 
 
એક નેતા પોતાની ગલષફે્રન્ટ્ડને તરછોડી દે ત્યારે તે ગલષફે્રન્ટ્ડ એ નેતાને કેવી ગાળો દે? 



 

 

ભગવાન તમને ઢગલાબુંધ ગલષફે્રન્ટ્ડ આપે કે જે  
માયાવતી જેવી સુુંદર  
જયલબલતા જેવી નમણી 
મમતા બેનરજી જેવી શાુંત  
તશલા દીબક્ષત જેવી ર્વુાન અને  
રાખી સાવુંત જેવી ખાનદાન હોય 
 
 
એક વખત તવમાનમાું બાપએુ બારી પાસેની સીટ લીધી. થોડીવારમાું એક ભાઈ પોતાના કુતરા સાથે 
આવ્યા. એણે કુતરાને બે જણાની વચ્ચે બેસાડયો. એટલે બાપએુ કહ્ુું કે તવમાનમાું સાથે કુતરો લઈ 
જવાની મનાઈ છે. પેલા ભાઈએ કહ્ુું કે હુું એરપોટષનો સી.આઈ.ડી.પોલીસ ઓરફસર છું. તવમાનમાું 
જાસસુી કરવા માટે આ ખાસ કુતરો રાખયો છે. એનુું નામ સ્નીફર ડોગ છે. જે સગુુંધ લઈને કોની 
પાસે શુું છે તે શોધી કાઢે છે. બાપએુ કહ્ુું ખરેખર? એટલે ઓરફસરે કહ્ુું તવમાન ઉડવા દો એટલે હુું 
તમને બતાવીશ. તવમાને ઉડાનભરી અને થોડીવારમા પેલા ઓરફસરે સ્નીફરને શોધખોળ કરવા કહ્ુું 
એટલે કુતરો સુુંઘતો સુુંઘતો આગળ ગયો અને એક બહને પાસે બેઠો. થોડીવાર પછી તે પાછો 
આવ્યો અને પોતાનો એક પગ ઓરફસરના હાથ ઉપર મકુ્ો. એટલે ઓરફસરે કહ્ુું કે પેલી બાઈ 
પાસે મેરવાના નામની ડ્રગ છે. મેં તેનો સીટ નુંબર નોધી દીધો છે અને એરપોટષ  પોલીસને જણાવી 
દઈશ. થોડીવાર પછી ઓરફસર પાછો કુતરાને મોકલ્યો. આ વખતે કુતરો એક ભાઈ પાસે બેસીને 
પાછો આવ્યો અને ઓરફસરના હાથ ઉપર પોતાના બુંને પગ મકુ્ા એટલે ઓરફસર બાપનેુ કહ્ુું કે 
પેલા પાસે કોકેન છે, એનો સીટ નુંબર નોધીને હુું એરપોટષ  પોલીસને જાણ કરીશ. પાછો કુતરાને 
ઓરફસરે મોકલ્યો એટલે કુતરો સુુંઘતો સુુંઘતો ગયો અને એક જગ્યાએ સીટની નીચે થોડીવાર બેઠો 
અને એકદમ જોરમાું દોડતો દોડતો આવ્યો અને કુદીને પોતાની સીટ ઉપર બેસીને ચારે તરફ ટટ્ટી 
કરવા માુંડયો. કુતરાએ ટટ્ટી કરી એટલે બાપનેુ ખબુ જ સગૂ ચઢી એટલે એમને પેલા ઓરફસરને 
કહ્ુું કે તમારો ટે્રન્ટ્ડ કુતરો આ બધુું શુું કરે છે? એટલે પેલા ઓરફસરે એકદમ તનરાશાભયાષ સ્વરે કહ્ુું 
કે એ જયાું સ ુુંઘીને આવ્યો ત્યાું બોમ્બ છે!   
 
 
ચાર બાપઓુને એક બેંક લુુંટવાના કેસમાું જેલની સજા થતા તેમને જેલમાું લઈ ગયા. 
જેલર: તમારે જેલમાું કેમ આવવુું પડ્ુું? 



 

 

બાપઓુ: કારણ કે અમે બેંકમાું લટૂ કરી હતી અને ત્યાું જ પૈસા ગણવા માુંડયા   
જેલર: બેંકમાું કેમ પૈસા ગણવા માુંડયા? 
બાપઓુ: ત્યાું બોડષ માર્ુું હત ુું કે કાઉન્ટ્ટર છોડતા પહલેા પૈસા ગણી લેવા, પછી કોઈ ભલૂ હોય તો 
બેંક જવાબદાર નથી! 
 
 
એક મારફયા સરદારને ખબર પડી કે તેના એકાઉન્ટ્ટને રહસાબમાું ૧૦ લાખ રૂતપયાની ગોલમાલ કરી 
છે. મારફયા સરદારે આ એકાઉન્ટ્ટનને નોકરી એટલા માટે આપી હતી કારણ કે તે બહરેો હતો. એટલે 
જો કોઈવાર પકડાઈ જવાઈ તો એ બહરેો હોવાથી પોલીસ એની ઉલટતપાસ બરાબર નહીં કરી 
શકે. મારફયા સરદાર એકાઉન્ટ્ટનના ઘરે ગયો અને સાથે વખતચુંદ વાણીયાને પણ લઈ ગયો. 
વાણીયાને મ ૂુંગા-બહરેાની હાથના ઇશારાથી વાતચીત કરવાની ભાર્ા આવડતી હોવાથી મારફયા 
સરદારે વાણીયાને કહ્ુું એને પછૂ કે પૈસા ક્ાું મકુ્ા છે? એટલે વાણીયાએ હાથના ઇશારાથી 
પેલાને પછૂ્ુું કે પૈસા ક્ાું મકુ્ા છે? એકાઉન્ટ્ટને ઇશારાથી  કહ્ુું કે ક્ાું પૈસા? એટલે વાણીયાએ 
મારફયા સરદારને કહ્ુું તમે ક્ાું પૈસાની વાત કરો છો તે જ એને સમજ નથી પડતી. એટલે મારફયા 
સરદારે પોતાની તપસ્તોલ એકાઉન્ટ્ટનના કપાળ ઉપર મકુીને વાણીયાને કહ્ુું પાછો પછુ અને જો 
પૈસા ક્ાું મકુ્ા છે તે નહીં બતાવે તો મારી નાખીશ. એટલે વાણીયાએ પેલાને કહ્ુું કે જો ત ુું પૈસા 
ક્ાું છે તે નહીં બતાવે તો સરદાર તને મારી નાખશે. એટલે પેલાએ કહ્ુું કે પૈસા મેં ઘરના 
તલુસીના કુુંડાની નીચે દાટયા છે. સરદારે વાબણયાને પછૂ્ુું એણે શુું કહ્ુું? એટલે વાણીયાએ મારફયા 
સરદારને કહ્ુું કે એતો કહ ેછે તમારી બુંદુકમાું ગોળીતો છે નહીં ને ખાલી ધમકી આપો છો! ( જો 
સમજ ના પડી હોય તો - વાણીયાએ સરદારને ખોટુું કહ્ુું એટલે સરદારે ગસુ્સે થઈને એકાઉન્ટ્ટનને 
મારી નાખયો અને બીજે રદવસે વાણીયો તલુસીના છોડ નીચેથી પૈસા કાઢી લાવ્યો) 
 
 
ટ્રક,ટે્રક્ટર અને બસ પાછળ જ ફક્ત “માના આશીવાષદ” એવુું કેમ લખેલુું હોય છે? 
જવાબ: કારણ કે મસીડીઝ,ઓડી,બી.એમ.ડબલ્ર્.ુ બાપના પૈસાથી આવેલા હોય છે! 
 
 
સુંતાએ રદલ્હીથી પોતાની પત્નીને ફોન કયો. નોકરે ફોન ઉપાડયો. 
સુંતા: શેઠાણી સાથે વાત કરાવ  



 

 

નોકર: શેઠાણીતો બેડરૂમમાું સાહબે સાથે સઈુ ગયા છે. 
સુંતા: પણ શેઠ તો હુું છું! 
નોકર: તો હવે હુું શુું કરુું? 
સુંતા: બુંનેને મારી નાખ, હુું આવીને તને પાુંચ લાખ રૂતપયા આપીશ. 
નોકર: બુંનેને મારી નાખયા, હવે લાશનુું શુું કરુું? 
સુંતા: ઘરની પાછળના સ્વીમીંગ પલુમાું ફેંકીને ભાગીજા 
નોકર: પણ આપણા ઘરમાું સ્વીમીંગ પલુ તો નથી. 
સુંતા: આ 5643786740 ફોન નુંબર છે? 
નોકર: ના, આ એ ફોન નુંબર નથી  
સુંતા: ઓહ! સોરી રોંગ નુંબર લાગી ગયો. 
 
 
બાપનુા લગ્ન થયા અને ત્રણ મરહનામાું જ છોકરાનો જન્ટ્મ થયો. એટલે બાપનુા તમત્રો બાપનુી 
મજાક ઉડાવવા માુંડયા કે આ તો તારી બૈરીના બીજા સાથેના સબુંધો થકી છોકરુું થર્ુું છે. એટલે 
બાપએુ તો એકદમ ગસુ્સે થઈને પત્નીને પછૂ્ુું કે બધી સ્ત્રીઓ તો નવ મરહના પછી બાળકને જન્ટ્મ 
આપે છે, તારે કેવી રીતે ત્રણ મરહનામાું છોકરુું આવ્ર્ુું? એટલે બાપનુી પત્નીએ બાપનેુ પછૂ્ુું કે 
આપણા લગ્ન થયાને કેટલો વખત થયો? એટલે બાપએુ કહ્ુું કે ત્રણ મરહના. પછી પત્નીએ બાપનેુ 
પછૂ્ુું કે મને તમારી સાથે લગ્ન થયાને કેટલો વખત થયો. બાપએુ કહ્ુું ત્રણ મરહના. છોકરાનો 
જન્ટ્મ થયો એ પહલેા કેટલો વખત લાગ્યો? તો બાપએુ કહ્ુું કે ત્રણ મરહના. પછી બાપનુી પત્નીએ 
બાપનેુ કહ્ુું કે આ ત્રણેનો સરવાળો કેટલો થાય? બાપ ુએકદમ ખશુ થઈને નાચતા નાચતા કહ્ુું 
નવ. 
 
 
એક હજામની દુકાને એક માણસ આવ્યો અને પછૂ્ુું કે તમારી દુકાન કેટલા વાગે બુંધ થાય છે? 
એટલે હજામે કહ્ુું કે ૬ વાગે. પેલો માણસ હજામત કરાવ્યા વગર જતો રહ્યો. બીજે રદવસે પાછો 
આવ્યો અને પછૂ્ુું કે તમારી દુકાન કેટલા વાગે બુંધ થાય છે. એટલે હજામે કહ્ુું કે ૬ વાગે. પેલો 
માણસ હજામત કરાવ્યા વગર જતો રહ્યો. આમ તેણે બે ત્રણ રદવસ કર્ુું એટલે હજામે પોતાના 
નોકરને એની પાછળ મોકલ્યો. નોકર સાુંજે પાછો આવ્યો એટલે હજામે નોકરને પછૂ્ુું કે પેલાએ 



 

 

અહીંથી જઈને શુું કર્ુું? એટલે નોકરે કહ્ુું અહીંથી એ સીધો તમારે ઘરે ગયો અને સાુંજે ૬ વાગ્યા 
એટલે ઘરની બહાર નીકલી ગયો. 
 
 
એક માણસને છ છોકરા હતા અને તેને એનુું ખબુ જ અબભમાન હત ુું. એટલે એ પોતાની પત્નીને પણ 
છ છોકરાની મા કહીને બોલાવતો હતો. એક વખત રાતે એ લોકો પાટીમાું ગયા. પેલા માણસને થર્ુું 
કે મોડી રાત થઇ ગઇ છે એટલે હવે નીકળવુું જોઈએ. એટલે બધાની વચ્ચે એણે પાટીમાું પોતાની 
પત્નીને બમુ મારીને કહ્ુું છ છોકરાની મા ઘરે જવુું છે ને? એની પત્નીને બધાની વચ્ચે છ છોકરાની 
મા કહીને બમુ મારી એટલે ઘણુું ખરાબ લાગ્ર્ુું. તેને જવાબ આપ્યો “ચાર છોકરાના બાપ, તમે 
તૈયાર હો તો નીકળીએ!  
 
 
અમેરરકન બ્લોન્ટ્ડ છોકરીઓનો ઉપલો માળ ખાલી હોય છે એવુું દશાષવીને એના ઉપર જોક્સ 
અમેરરકામાું ખબુ જ પ્રચબલત છે. એક વાર એક બ્લોન્ટ્ડ છોકરીએ બાળકને જન્ટ્મ આપ્યો અને પછી 
હોસ્પીટલમાું રરકવરી માટે રહી હતી. એક રદવસ તેણે નસષ પાસે બરફ માુંગ્યો. નસષને નવાઈ લાગી 
આણે બરફ શુું કરવા માુંગ્યો. એટલે બરફ આપીને તે જોવા માુંગતી હતી કે આ બ્લોન્ટ્ડ બરફનુું શુું 
કરે છે. પેલી બ્લોન્ટ્ડે બરફ પોતાના બે વકૃ્ષસ્થની વચ્ચે મકુ્ો એટલે નસે તેને પછૂ્ુું કે ત ુું આ શુું કરે 
છે? એટલે બ્લોન્ટ્ડે જવાબ આપ્યો મારા બાળકને ફે્રશ દૂધ મળે એ માટે મકુ્ો! 
 
 
એક અકસ્માતમાું એક માણસ બુંને કાન ગમુાવી બેઠો. તે ઘણા પ્લાસ્સ્ટક સર્જનોને મળયો પરુંત ુ
બધાએ બુંને કાન ફીટ  નહીં કરી શકાય એવુું કહ્ુું. એટલે પેલો માણસ તનરાશ થઇ ગયો. એટલે 
કોઈએ કહ્ુું કે સ્વીડનમાું એક ડોક્ટર છે જે ખબુ જ હોતશયાર છે અને તેજ આ કામ કરી શકશે. 
એટલે તે સ્વીડન ગયો અને પેલા ડોક્ટરને મળયો. પેલા ડોક્ટરે તેને ચેક કરીને કહ્ુું કે બુંને કાન 
ફીટ થઇ જશે. એટલે પેલાએ ડોક્ટરને એનો ચાર્જ પછૂીને પૈસા આપી દીધા. ડોક્ટરે તેના બુંને 
કાનની પ્લાસ્સ્ટક સર્જરી કરીને ફીટ કરી દીધા. પેલો પછી હોટલ ઉપર ગયો. બીજે રદવસે તેનો 
ડોક્ટર ઉપર ફોન આવ્યો અને ગસુ્સે થઈને ડોક્ટરને કહ્ુું નાલાયક, તે મને સ્ત્રીના કાન ફીટ કરી 
આપ્યા. એટલે ડોક્ટરે કહ્ુું તને સુંભળાય છે ને! એટલે પેલાએ કહ્ુું હા સુંભળાય છે. એટલે ડોક્ટરે 



 

 

કહ્ુું તો શુું કામ આટલો બધો ગસુ્સે થાય છે? એટલે પેલાએ જવાબ આપ્યો સુંભળાય છે બધુું પરુંત ુ
કશુું સમઝ નથી પડત ુું તેન ુું શુું? 
 
 
ફાયરબિગેડમા કામ કરતાું ફાયરમેન ચુંદુએ ભયુંકર લાગેલી આગવાળા બબલ્ડીંગમાુંથી એક 
અતતસુુંદર અધષનગ્ન સ્ત્રીને ત્રીજે માળેથી ઉચકીને નીચે લઈ આવ્યો અને તે અતતસુુંદર સ્ત્રીનો જીવ 
બચાવ્યો. જેવા એ લોકો નીચે આવ્યા કે નીચે ઉભેલા બધા લોકોએ તાલીઓના ગડગડાટથી તેમનુું 
સ્વાગત કર્ુું. પેલી અતતસુુંદર સ્ત્રી પણ ચુંદુએ તેનો જીવ બચાવ્યો એટલે તેનો આભાર માન્ટ્યો અને 
ચુંદુ તરફ જોઈને કહ્ુું કે તમને મારો બચાવવા માટે ખબુ જ રહિંમત અને મહનેત પડી હશે. ચુંદુએ 
પેલી સુુંદર સ્ત્રીને કહ્ુું એવુું જ થર્ુું. મારે તમને બચાવતા પહલેા બીજા ત્રણ ફાયરમેનો જોડે લડાઈ 
કરવી પડી કારણ કે એ બધા જ પહલેા તમને ઉચકવા માુંગતા હતા! 
 
 
એક વખત પત્ની વહલેી ઘરે આવી ગઇ. ત્યાું તેણે જોર્ુું તો તેનો વર એક સુુંદર સ્ત્રી સાથે બેડ 
રૂમમાું મઝા કરતો હતો. એટલે પેલી સ્ત્રી ગરમ થઇ ગઇ અને કહ્ુું એક વફાદાર પત્ની અને તારા 
છોકરાની મા સાથે આવી બેવફાઈ તને શોભતી નથી. મારે હવે તારી સાથે છૂટાછેડા જ જોઈએ છે. 
એટલે એના વરે તેને કહ્ુું કે ત ુું મારી પરેૂપરૂી વાત સાુંભળ અને પછી નક્કી કર. પત્નીએ કહ્ુું આ 
તારા શબ્દો હુું છેલ્લી વાર જ સાુંભળીશ. બોલ તારે શુું કહવે ુું છે? એટલે પેલો બોલ્યો હુું કાર લઈને 
આવતો હતો ત્યાું રસ્તામાું આ સ્ત્રીએ લીફ્ટ માુંગી. મેં તેને લીફ્ટ આપી. મેં જોર્ુું કે તે અશક્ત હતી, 
તેના કપડા ગુંદા હતા અને તેણે મને કહ્ુું કે ત્રણ રદવસથી તેણે કશુું ખાધુું નથી. એટલે તેને હુું ઘરે 
લાવ્યો. તારે માટે મેં જે પે્રમથી બાસદુી બનાવી હતી જે તે જાડા થઇ જવાઈ એમ કહીને નહીં ખાધી 
હતી તે ખવડાવી. તેનુું શરીર ગુંદુ હત ુું એટલે મે તેને બાથરૂમમાું નહાવા કહ્ુું. ત્યારે મેં જોર્ુું તો 
તેના કપડા જુના અને ફાટેલા હતા એટલે મેં તેને ડીઝાઈનરનુું મોંઘ ુઅને નવુું ને નવુું જીન્ટ્સ કે જે ત ુું 
ટાઇટ પડે છે કરીને પહરેતી નથી એ આપ્ર્ુું. એ ઉપરાુંત મારી બહનેે તને જે પોલોનુું ટી શટષ આપ્ર્ુું 
હત ુું તે મારી બેનને ઉતારી પાડવા ત ુું ખરાબ છે કરીને પહરેતી ન હતી તે આપ્ર્ુું અને મેં તને પેલા 
એકદમ મોંઘા બ્ર્ટુીકમાુંથી જે એકદમ મોંઘા સેન્ટ્ડલ સેન્ટ્ડલ લાવી આપ્યા હતા તે ત ુું તારી 
ઓરફસમાું બીજી એક સ્ત્રી પાસે એવા જ હોવાથી પહરેતી ન હતી તે આપી દીધા. થોડો શ્વાસ લઈને 
તેનો પતત બોલ્યો કે જયારે તેને હુું દરવાજા પર તવદાય કરવા ગયો ત્યારે તે એટલી બધી 



 

 

લાગણીવશ થઇ ગઇ અને આંખમાું આંસ ુલાવીને બોલી કે તમારી પાસે બીજી એવી કોઈ વસ્ત ુછે કે 
જે તમારી પત્ની નહીં વાપરતી હોય? 
મેં કહ્ુું હા, અને એ જ કારણ છે જેને લઈને અમે બુંને જણા બેડરૂમમાું છીએ! 
 
 
૭૦ વરસના બાપએુ પત્નીને પછૂ્ુું કે હુું જુવાન છોકરીઓને લાઈન મારુું છું એ જોઈને તને દુ:ખ 
નથી થત ુું? એટલે પત્નીએ જવાબ આપ્યો ના, જરાપણ નહીં. કુતરાઓને કાર ચલાવતા નથી 
આવડતી તો પણ નવી નક્કોર કાર પાછળ દોડે છે!  
 
 
સાુંતાના લગ્ન થયા એટલે એ પત્નીને લઈને હનીમનુ પર તસમલા ગયો અને ત્યાું લોંગ ડ્રાઈવ પર 
નીકળયો. ત્યાું જ એને સેક્સ માણવાનુું મન થર્ુું એટલે તેણે ગાડી સાઈડમાું ઉભી રાખી અને કપડા 
કાઢવા માુંડયો એટલે તેની પત્નીએ કહ્ુું આ શુું કરો છો? કોઈ જોઈ જશે તો! સાુંતાએ પત્નીને કહ્ુું 
તુું શુું કામ ગભરાય છે આપણે કાર નીચે મઝા માણીએ. કોઈ પછૂશે તો કહીશુું કે પેટ્રોલ લીક થાય 
છે તે નીચે ચેક કરીએ છીએ.એટલે તેની પત્ની તૈયાર થઇ ગઇ અને બુંને પારકિંગ િેક લગાવીને 
કાર નીચે ઘસુી મઝા માણવા લાગ્યા. ત્યાું જ એક પોલીસવાળો આવ્યો અને એમને પછૂ્ુું કે અરહયા 
શુું કરો છો? એટલે સુંતાએ કહ્ુું કે અમે પેટ્રોલ લીક થાય છે તે ચેક કરીએ છીએ. એટલે 
પોલીસવાળો જોરથી ગસુ્સે થઈને બોલ્યો “ પેટ્રોલની ક્ાું મા પરણો છો, તમારે પહલેા િેક ચેક 
કરવાની જરૂર હતી, તમારી કાર તો આ ઢોળાવમાું નીચે જઈ રહી છે! 
 
 
બાપનુા લગ્ન થયા પછી બાપએુ પત્નીને કહ્ુું કે મારા ઘરમાું મારા તનયમો પ્રમાણે ચાલવુું પડશે. હુું 
વહલેો જાઉં મોડો આવુું કે રાતે નહીં પણ આવુું તો કોઈપણ જાની મગજમારી કે સવાલો કરવા નહીં. 
હુું  સાુંજે ઘરે આવુું ત્યારે એકદમ ફસ્ટષ  ક્લાસ જમવાનુું તૈયાર હોવ ુું જોઈએ. મારુું મન થાય ત્યારે હુું 
તશકાર કરવા, માછલી પકડવા, દારુ પીવા અને પત્તા રમવા મારા તમત્રો સાથે જઈશ. તારે આ 
બાબતમાું કુંઈ કહવે ુું છે. એટલે બાપનુી પત્નીએ કહ્ુું એ બાબતમાું મને કોઈ વાુંધો નથી પરુંત ુએ 
પણ જાણી લો કે મારો સેક્સ માણવાનો ટાઈમ રોજ રાતે્ર ૯ વાગે છે....પછી તમે હાજર હો કે ના હો! 
 
 



 

 

બે દારૂરડયાની કારમા સ્પીડમાું જતા હતા. એક  પોલીસવાળાએ તેમની કાર સાઈડમાું ઉભી રખાવી. 
પછી એક દારૂરડયાને કહ્ુું તમારુું નામ અને એડે્રસ લખાવો. પેલાએ કહ્ુું મારુું નામ ચુંદુ અને કાયમી 
સરનામુું કોઈ નથી. એટલે પોલીસે બીજાને પછૂ્ુું તમારુું નામ અને એડે્રસ લખાવો. એટલે બીજા 
દારૂરડયાએ કહ્ુું કે મારુું  નામ ચમન અને મારો ફ્લેટ ચુંદુના ફ્લેટની ઉપર છે! 
 
 
ત્રણ બાપઓુ ટે્રનમાું જવા વાતો કરતાું કરતાું સ્ટેશન તરફ જતા હતા. વાતમાુંને વાતમાું એમને 
ખયાલ નહીં આવ્યો કે ટે્રન તો સ્ટેશન ઉપર આવી ગઇ હતી. જયારે તેમણે જોર્ુું કે ટે્રન તો આવી 
ગઇ છે અને ઉપડવાની તૈયારી છે એટલે ત્રણે જણાએ દોડ મકૂી અને એમાું બે બાપઓુ ટે્રનમાું ચઢી 
ગયા. ત્રીજા બાપ ુતનરાશ વદને ટે્રનને જતી જોઈ રહ્યા. એટલે ત્યાું ઉભેલા સ્ટેશન માસ્તરે કહ્ુું કે 
બાપ ુતનરાશ શુું કામ થાવ છો, કમસે કમ બે બાપ ુતો ટે્રનમાું ચઢી ગયા ને! એટલે ત્રીજા બાપએુ 
રડમશ ચહરેે કહ્ુું કે તનરાશ નહીં થાઉં તો શુું કરુું , એ બે તો મને મકુવા આવ્યા હતા જવાનો તો હુું 
હતો! 
 
 
એક આંધળો પોલીસમાું ભરતી થવા ગયો એટલે પોલીસ ઓરફસરે તેને કહ્ુું કે તારામાું એવુું તો શુું 
છે કે અમે તને પોલીસમાું ભરતી કરીએ? એટલે આંધળાએ જવાબ આપ્યો કે હુું પણ તમારી જેમ 
અંધાધુુંધી ફાયરીંગ કરી શકુું છું! 
 
 
બાપએુ દાક્તરને પછૂ્ુું: આ ફૂલોની માળા કોને માટે છે? 
દાક્તર: જો ઓપરેશન સફળ રહ્ુું તો મારા માટે અને ફેલ થર્ુું તો તમારે માટે  
 
 
પત્ની પતતને: જો તમે ખરાબ નહીં માનો તો હુું તમને કુંઈ કહવેા માુંગ ુછું, કહુું? 
પતત: જરાપણ ખરાબ નહીં લગાડુું, બોલ શુું વાત છે? 
પત્ની: હુું મા બનવાની છું! 
પતત: અરે ગાુંડી, એતો ખબુજ આનુંદની વાત છે. 



 

 

પત્ની: ના એવુું નથી, લગ્ન પહલેા જયારે મેં મારા પપ્પા-મમ્મીને મેં આવુું જ કહ્ુું હત ુું ત્યારે મને 
ખબુ જ મારી હતી!  
 
 
તપતાએ છોકરાના કપડાની છાનબીન કરી તો તેમને ખીસામાુંથી તસગારેટ,ગટુકા,ચરસ અને 
છોકરીનો ફોટો મળયો. એટલે તપતાએ છોકરાને પછૂ્ુું કે ક્ારથી આવા ધુંધા ચાલે છે? 
છોકરાએ ગભરાતા ગભરાતા જવાબ આપ્યો પપ્પા મેં તો તમારુું  જેકેટ પહરે્ ુું છે! 
 
 
ત્રણ તમત્રો અમદાવાદથી મુુંબઈ આવવા નીકયા,ટે્રન માું રરઝવેશન નહોવાથી સવુા તો શુું બેસવાની 
પણ જગા ન હતી.એક તમતે્ર કહ્ુું મારી પાસે એક તરકીબ છે હુું આપણા માટે વ્યવસ્થા કરુુંછ.જસ્ટ 
વેઇટ.''સાપ સાપ ''એમ બોલી મોટે થી બમુ પાડી, ડબ્બાની બહાર કુદી પડયો.આ સાુંભળી બધા 
પ્રવાસીઓ ગભરાઈ ને બહાર કુદી પડયા અને પાુંચ તમનીટ માું ડબ્બો ખાલી થઇ ગયો.આ ત્રણ 
તમત્રો પાછા ડબ્બામાું આવી બથષ ઉપર આરામ થી સઈુ ગયા.અંદરથી એટલા ખશુ કે વગર 
રરઝવેશને પણ આરામ થી સતુા સતુા મુુંબઈ જવા મળશે.સવારે ઉઠી ને બારી બહાર જોર્ુું તો કર્ુું 
સ્ટેશન છે એમ પછૂ્ુું તો કોઈએ કહ્ુું આ અમદાવાદ છે.ગઈ કાલે આ ડબ્બામાુંથી સાપ નીકળયો 
એટલે આ ડબ્બા ને ટે્રન થી છટો કરીને બીજા પાટા પર મકૂી દીધો અને ટે્રન મુુંબઈ રવાના થઇ 
ગઈ. 
બોધ પાઠ: 
ભ્રષ્ટાચાર, દુરાચાર,છેતરપીંડી કે ચોરી કરીને માણસ પોતાને હોતશયાર માને.તાત્કાબલક ફાયદો કે 
માુંગત ુું પરરણામ જોઈ પોતાના પર ગવષ કરે.આ કમષ નુું ખાત ુું સરભર તો થવુું પડે..થોડા સમય 
પછી,થોડા વરસ પછી, આ જ જન્ટ્મ તેની તશક્ષા ભોગવવી પડે એવુું બને,કોઈ વખત સુંતાનોને 
વારસામાું મળેલા આ કુકમષ નો રહસાબ ચકૂતે કરવો પડે..કારણ ભગવાન ના ન્ટ્યાય માું 
લાુંચ,લાલચ,ધાક- ધમકી ચાલતી નથી. 
 
 
અદાલતમાું બાપએુ બયાન આપતા કહ્ુું કે મેં ચાર વાર લગ્ન કયાષ છે. મારી પહલેી પત્ની મારી 
બનાવેલી કોફી પીને મરી ગઇ. બીજી પત્ની મેં બનાવેલી કોલ્ડ કોફી પીને મરી ગઇ. ત્રીજી પત્ની 



 

 

મારી બનાવેલી ચા પીને મરી ગઇ. ન્ટ્યાયધીશે પછૂ્ુું અને ચોથી? એટલે બાપએુ કહ્ુું કે ચોથીએ મેં 
બનાવેલ બોનષવીટા પીવાની ના પાડી એટલે મરી ગઇ! 
 
 
બાપ,ુચુંદુભા અને મનભુા એક મોટર સાઈકલ ઉપર ત્રણ સવારી થઈને જતા હતા. રસ્તામાું પોલીસે 
એમને રોક્ા અને કહ્ુું કે તમને ખબર નથી કે મોટર સાઈકલ ઉપર ત્રણ સવારી કરવી ગનુો છે? 
એટલે બાપએુ પોલીસને કહ્ુું કે એ ખયાલ આવ્યો એટલે ચન્ટ્દુભાને પાછા મકુવા જઈએ છીએ! 
 
 
ત્રણ નન અંદર અંદર વાતો કરતી હતી. પહલેીએ કહ્ુું જવા દેને આજે જયારે હુું ફાધરનો રૂમ સાફ 
કરતી હતી ત્યારે મને ત્યાું પોનષ મેંગેઝીનો મળયા. બીજી નને પછૂ્ુું પછી તે શુું કર્ુું? એટલી 
પહલેીએ જવાબ આપ્યો મેં તો બધા કચરાપેટીમાું નાખી દીધા. એટલે તરત બીજી બોલી મારે તો 
એના કરતાું પણ ખરાબ થર્ુું. પહલેીએ પછૂ્ુું કે એવુું તે શુું થર્ુું? એટલે બીજીએ જવાબ આપ્યો 
અઠવારડયા પહલેા હુું ફાધરના લોન્ટ્ડ્રીના કપડા લેવા ગઇ ત્યારે મને ફાધરના રૂમમાુંથી કોન્ટ્ડોમનુું 
એક પેકેટ મળર્ુું. પહલેીએ પછૂ્ુું પછી તેનુું તે શુું કર્ુું. બીજીએ જવાબ આપ્યો મેં તો બધી 
કોન્ટ્ડોમમાું કાણા પાડીને પાછી પેક કરીને પેકેટમાું મકૂી દીધી. આ સાુંભળીને ત્રીજી નન બેભાન થઇ 
ગઇ! 
 
 
બાપ ુદીકરાને ત્યાું અમેરરકા જવા ઉપડયા. પહલેીવાર પ્લેનમાું બેઠા હતા. પ્લેન ઉડયા પછી બાપનેુ 
કાનમાું કુંઈ થવા લાગ્ર્ુું એટલે એમણે એરહોસ્ટેસને બોલાવીને કહ્ુું કે મારા કાનમાું કુંઈ થાય છે. 
એટલે એર હોસ્ટેસે બાપનેુ સ્સ્મત કરીને ચ્ર્ુુંઈન્ટ્ગમ આપી( ચ્ર્ુુંઈન્ટ્ગમ ચાવવાથી કાનમાું તકલીફ 
ઓછી થાય છે). ન્ટ્ર્યુોકષ  આવ્ર્ુું એટલે ઉતરતી વખતે બાપએુ એરહોસ્ટેસનો આભાર માન્ટ્યો અને 
કહ્ુું કે ચ્ર્ુુંઈન્ટ્ગમથી ઘણો જ ફરક પડી ગયો અને પછી એરહોસ્ટેસને પછૂ્ુું કે મહરેબાની કરીને 
મને એ બતાવશો કે આ ચ્ર્ુુંઈન્ટ્ગમ કાનમાુંથી કાઢવી કઈ રીતે?  
 
 
સાુંતાની પત્ની મરી ગઇ એટલે બાુંતાએ એને રડતો ચપુ કરતા કહ્ુું કે તારે માટે પાણી લાવુું. એટલે 
સાુંતાએ  



 

 

જવાબ આપ્યો પાણી નહીં લેપટોપ લાવ.બાુંટાએ પછૂ્ુું કે લેપટોપ કેમ? એટલે સાુંતાએ જવાબ 
આપ્યો કે ફેસબકુ ઉપર સ્ટેટસ ચેન્ટ્જ કરીને તસિંગલ કરવુું છે! 
 
 
એક સભામાું એક રાજકીય નેતા પ્રવચન કરી રહ્યા હતા.પ્રવચન દરમ્યાન એક બાળક રડવા લાગ્ર્ુું. 
માતાએ બાળકને લઈને હોલની બહાર જવા માુંડ્ુું.એ જોઈને વક્તાએ કહ્ુું :”બહને, કુંઇ વાુંધો 
નરહ.બહાર ન જશો.મને કોઈ તકલીફ નથી પડતી.” 
મરહલાએ કહ્ુું :” તમને તકલીફ નરહ પડતી હોય, પરુંત ુએને પડે છે એનુું શુું ?” 
 
 
હ ેભગવાન, બહાર હોય એમને ઉનાળાનાું તાપથી અને ઘરમાું હોય તેમને પત્નીના તાપથી 
બચાવજે  
 
 
બાલબચ્ચા નરહ હોય તો માણસને ઘરે રહવેાનુું મન નથી થત ુું...મોદીને જ જુવો ને 
નરેન્ટ્ર મોદીએ એક પાણીની પરબનુું ઉદ્ઘાટન કર્ુું. એક ભાઈ પાણી પીવા ગયા તો નળમાું પાણી જ 
નરહ આવ્ર્ુું. ઉપર જોર્ુું તો લખર્ુું હત ુું "બીજે..પી" 
 
 
લખભુા: એ ટપભુા, તારા હકુભાના લગ્નમાું ત ુું મોદીને બોલાવવાનો છે 
ટપભુા: નાું મોદીને નાું બોલાવાય, બધુું જમવાનુું વધી પડે  
લખભુા: એ કેવી રીતે? 
ટપભુા: મોદી તો આવીને કહશેે,"હુું ખાતો નથી અને ખાવા દેતો નથી"   
 
 
આશ્ચયષની વાત છે કે વોટ્સએપ ફક્ત પાુંચ વર્ષ જૂની કુંપની ફક્ત પુંચાવન લોકોના આધારે 
તપસ્તાલીસ કરોડ લોકોને રોજ રોજ સાચવે છે, જયારે આપણે હજારો વર્ષ જૂની સભ્યતા, સુંસ્કૃતતનો 
ઢોલ વગાડનાર, સવા અબજ લોકોમાુંથી ફક્ત 543 એવા લોકો નથી શોધી શકતા કે જે ફક્ત એક 
રદવસ સરખી રીતે સુંસદ ચલાવી શકે. 



 

 

 
 
पत्नी - पूरा दिन क्रिकेट, क्रिकेट. मैं घर छोड़ कर जा रही हूूँ. 
पति (कोमेन्टरी के अंिाज़ में) - पहली बार किमों का बेहिरीन इस्िेमाल 
 
 
આ દેશનુું નસીબ ખરાબ છે. પાછલા વડાપ્રધાન 🔇 સાઈલન્ટ્ટ મોડ પર રહતેા હતા અને હાલના 
વડાપ્રધાન ✈ ફ્લાઈટ મોડ પર રહ ેછે અને આ દેશની ધરતી વાઈિેટ મોડ(ધરતીકુંપ) આવી ગઈ 
છે  
 
 
BJP- 283 Seats = 2 + 8 + 3 = 13 
NDA - 337 Seats = 3 + 3 + 7 = 13 
UPA - 58 seats= 5 + 8 = 13 
OTHERs -148 Seats = 1 + 4 + 8 = 13 
હવે બોલો, ૧૩નો આંકડો શકુન્ટ્યાળ કે અપશકુતનયાળ 
 
 
હનીમનુ માટે તવદેશ જનારા ભારતીય "કપલ" પર પ્રતતબુંધ અને તે માટેનો મોદી સરકાર વટહકુમ 
લાવશે, જયારે તવદેશથી આવનાર એન.આર.આઈ. માટે સરકાર તરફથી એક અઠવાડીયા માટે 
કેરાલાનુું "હનીમનુ" ફ્રી પેકેજ. કારણ? "મેઇક ઇન ઇસ્ન્ટ્ડયા" 
 
 
આનુું નામ નશીબદાર! IPL Runner up - 10 Crores, Winner - 15 Crores and Yuvarahsingh 
- 16 Crores " खेला बेला कुछ नही,ं अन्िर क्रकया सोलह करोड़" 
 
 
જજિંદગીમાું હુંમેશા ખશુ રહો, ગાતા રહો અને હસતા રહો. કારણ કે કોઈને ખબર નરહ પડે કે તમે 
પરણેલા છો  



 

 

 
Arvind Kejriwal has stopped wearing his underwears because, 
They have VIP written on them . 
He can't wear jockey as horse riding is a rich man pastime. 
He can't wear macroman since he is a common man . 
He can't wear commando since he has refused security. 
So now all he needs is to cover himself with mango leaves to prove that he is a 
“aam”😊😊 admi. 
 
 
સેકે્રટરી: મોદી સાહબે, તમારા ધોવાના કપડાનો ઢગલો થઇ ગયો છે, નહરુેના કપડા લુંડન ધોવા 
માટે જતા હતા ત્યાું મોકલી આપુું?  
મોદી: મને એક જ જગ્યાએ કપડા ધોવાના ગમતા નથી. વધારે હો હા નરહ થાય એટલે જ હુું જુદા 
જુદા દેશોમાું જાતે જ કપડા આપવા જાઉં છું, તારે તો ફક્ત લઈને જ આવવાના, વધારે ડહાપણ 
નરહ જોઈ 
 
 
રેલવે સ્ટેશનનાું એક ચાનાું સ્ટોલ ઉપર બોડષ માર્ુું હત ુું, " એકલા આદુની "ચા" મળશે".   
ગ્રાહક: "ચા"માું આદુ નાખો છો કે પછી એમ જ લખર્ુું છે? 
સ્ટોલવાળો: સાહબે, તવશ્વાસ કરો...બધા "ચા" વેચવાવાળા જુઠુું નથી બોલતા  
 
 
તશક્ષકે પછૂ્ુું, "બાપજુી" તવરે્ જાણો છો? એટલે બધા બાળકોએ આંગળી ઉંચી કરી. એ જોઇને 
તશક્ષકને નવાઈ લાગી. એટલે તશક્ષકે ખશુ થઈને બાળકોને પછૂ્ુું, બાપજુીનુું પરુૂું નામ અને તે 
જેલમાું કેમ ગયા હતા તે જણાવો  
એક છોકરો: બાપજુીનુું પરુૂું નામ, "આશારામ બાપ"ુ અને છોકરીઓની છેડછાડ બાબતમાું જેલમાું 
ગયા હતા. 
 
 



 

 

સુંતા ઇસ્ન્ટ્ડયા ગેટ પર બમુો મારતો હતો, "પ્રધાનમુંત્રી નકામાું છે, પ્રધાન મુંત્રીફેંકુ છે એટલે પોલીસે 
તેની પકડીને ધોલાઈ શરુ કરી અને કહ્ુું પ્રધાનમુંત્રીનુું અપમાન અને બેઈજ્જતી કરે છે? ચાલ 
પોલીસ ચોકીએ. 
સુંતા: સાહબે, હુું તો ઇંગ્લેન્ટ્ડનાું પ્રધાનમુંત્રી માટે કહી રહ્યો હતો  
પોલીસ(એક થપ્પડ મારીને): નાલાયક, અમને બેવકફૂ બનાવે છે. શુું અમને ખબર નથી ક્ાું 
પ્રધાનમુંત્રી નકામાું અને ફેંકુ છે  
 
 
સસરો: તમે દારુ પીવો છો તે તમે લગ્ન પહલેા જણાવ્ર્ુું ન હત ુું  
જમાઈ: તમારી દીકરી લોહી પીવે છે તે તમે કોઈએ મને જણાવ્ર્ુું હત ુું? 
 
 
"મેઇક ઇન ઇસ્ન્ટ્ડયા" તો ત્યારે થશે જયારે કાયમ માટે "મોદી ઇન ઇસ્ન્ટ્ડયા" હશે   
 
 
એ તો હુું છોકરી છું એટલે મને બદનામ કરવામાું આવે છે. બાકી “તપત્ઝા” અને “બગષર” કઈ દુધથી 
ધોયેલા નથી – મીસ મેગી   
 
 
सोतनया गांधी ने क्रकया नेस्ले पर केस क्रकया... 
कहा मैगी की वजह से नही हो पाया राहूल के दिमाग का ववकास 
 
 
 “અચ્છે રદન” એમને માટે ખતમ થઇ ગયા જેમની પત્નીઓ વેકેશન પરુૂું  થતા તપયરથી પાછી 
આવી ગઈ. જેમની પત્ની કાયમ તપયર છે એમને માટે તો કાયમ જ “અચ્છે રદન” છે. 
 
 



 

 

“મેગ્ગી” પર એક્શન લીધા પછી ભાવનગરના ગાુંઠીયા ટેસ્ટીંગ માટે ગાુંધીનગર લેબોરેટરીમાું 
મોકલવામાું આવ્યા. લેબોરેટરીમાુંથી જવાબ આવ્યો; વધ ુમોકલો, આખા સ્ટાફને ટેસ્ટીંગ માટે ખબુ 
જ ઓછા પડે છે   
 
 
एक नेपाली ने गुलजार साहब के पाूँव पकड़ ललए और गुजाररश करने लगा " िािा होम भी 
शायरी लसखेगा". काफी मान मनौवि के बाि गुलजार साहब मान गए और बोले - जैसा मै बोलूूँ 
िुम वैसा ही बोलना। 
नेपाली :- ठीक है। 
गुलजार साहब :- "ना गगला करूँगा, ना लशकवा करूँगा, िू सलामि रहे इस ितुनया में, रब से यही 
िआु करूँगा।" 
नेपाली ने िोहराया:- "ना गीला कोरेगा, ना सूखा कोरेगा, िुम साला, मि रहो इस ितुनया में, रोब 
से येही िआु कोरेगा।".........गुलज़ार साहब बेहोश 
 
 
બીફ ખાનારા પારકસ્તાન ચાલ્યા જાય - નકવી(ભાજપા), કારણ કે અરહયાું બધા "બીફ" નથી ખાતા 
પણ "લાુંચ" ખાય છે  
 
 
“ફ્રૂટી”માું કીડા, કોલ્ડ્રીંકમાું સાપ, મેગ્ગીમાું સીસુું, સાલુું હવે તો દારુ તસવાય કોઈપણ વસ્તમુાું ભરોસો 
કરવા જેવુું નથી રહ્ુું  
 
 
“મેગી” તો બરબાદ થઇ ગઈ, હવે “ફેયર એન્ટ્ડ લવલી”ની પણ તપાસ થવી જોઈએ. બાળપણથી છ 
અઠવારડયા ગણતા ગણતા છોકરીઓ બાલબચ્ચાવાળી થઇ ગઈ પણ હજુ સુુંદર નથી બની 
 
 
મોદી સરકારે હવે દારુ બમણા ભાવથી વેચવો જોઈએ. ત્યાર પછી અડધા પૈસા દારુપીનારાની 
પત્નીના એકાઉન્ટ્ટમાું સબસીડીની જેમ જમા કરાવી દેવાના. આના બે ફાયદા છે  



 

 

(૧) જેની પત્નીનુું એકાઉન્ટ્ટ નથી તે પણ ખલુી જશે અને મોદીની પ્રતસદ્ધિ વધશે  
(૨) પત્નીઓ પોતાના પતતઓને પીવા માટે કોઈપણ રદવસ નાું નરહ પાડશે  
 
 
એક મેગ્ગી જ એવી “ફીમેલ” છે જે બે મીનીટમાું તૈયાર થાય છે  
 
 
ચાટષડ એકાઉન્ટ્ટનની પત્ની: આ ઇન્ટ્ફલેશન શુું છે? 
ચાટષડ એકાઉન્ટ્ટનન : પહલેા ત ુું ૩૬-૨૪-૩૬ હતી અને હવે ત ુું ૪૮-૪૦-૪૮ છે. આજે તારી પાસે 
પહલેા કરતા ઘણુું વધારે છે છતાું તારી રકિંમત પહલેા કરતાું ઓછી છે એનુું નામ ઇન્ટ્ફલેશન 
 
 
આજકાલ ભાજપાનાું કોઈપણ નેતા ટી.વી. ચેનલપર કેમ નથી આવતા? 
જવાબ: મોદીજીએ બધાને “બેટી-બચાવો”(સષુ્મા સ્વરાજ અને વસુુંધરા) પાછળ આદુ ખાઈને લાગી 
જવા કહ્ુું છે એટલે નસીબથી “અબભરે્ક” બની શકાય છે, “અતમતાભ” નરહ! 
 
 
ચોમાસુું શરુ થઇ ગર્ુું એટલે આપણને જુના રદવસો યાદ આવે. “આવરે વરસાદવાળું ગીત હવે 
બદલાઈ ગર્ુું છે. 
આવરે વરસાદ, મુંચરુીયન નો પ્રસાદ, 
ઉની ઉની તુંદુરી ને પનીર ટીક્કાનુું શાક  
ખાવુું હોય તો ખા, નરહ તો “પીત્ઝા હટ” માું જા 
 
 
પત્ની, બોસ અને મોદીમાું શુું કોમન છે?  
આ ત્રણે પોતાના “મનની વાત”(मनकी बाि) કરે છે, પણ આપણા “મનની વાત” નથી સાુંભળતા  
  
 
ચુંપા: ચુંપક, ચાલને આજે ઈંગ્લીશ તપક્ચર જોવા જઈએ. ખબુ જ મસ્ત તપક્ચર છે. 



 

 

ચુંપક: કર્ુું? 
ચુંપા: જીવરાજ પાકષ   
ચુંપક: ડોબી, એનુું નામ જીવરાજ પાકષ  નરહ પણ “જુરાસીપાકષ ” છે. 
 
 
ઈન્ટ્ટરવ્ર્ુું લેનાર: રીસેશન શુું છે? 
ઉમેદવાર: જયારે “વાઈન અને વમુન”માું ફેરફાર થઈને “પાણી અને પત્ની” થઇ જાય, આ ગુંભીર 
ફેરફારને રીસેશન કહવેામાું આવે છે   
 
 
ભગવાન રામ લુંકામાું તવજય મેળવીને પાછા જતા હતા ત્યારે સપુણષખા તેમની પાસે આવી અને 
બોલી, પ્રભ ુતમે તો મારા આખા પરરવારનો નાશ કરી નાખયો, હવે મારુું શુું થશે? એટલે ભગવાન 
રામચુંર બોલ્યા: ત ુું કળર્ગુમાું મારી અયોધ્યામાું રાજ કરશે. તે વખતે તારુું નામ માયાવતી હશે, 
પરુંત ુત્યારે પણ તારા લગ્ન નરહ થશે. 
 
 
એક બીજી “ડીવાઈસ” છે કે જે તમારી “સ્પીચ”ને “સાયલન્ટ્સ”માું બદલી શકે છે અને તે છે તમારી 
“પત્ની” 
 
 
સ્ત્રીઓ એક મીનીટમાું ત્રણસો શબ્દો બોલ્યા પછી કહ ેછે “મારુું  મોઢુું નરહ ખોલાવો”....કેવ ુું લાગે? 
નહરુે એક એવા વડાપ્રધાન હતા કે જેમના કપડા લુંડન ધોવા માટે જતા હતા. મોદીજી એક એવા 
વડાપ્રધાન છે કે જે કપડા ધોવડાવવા માટે ઇસ્ન્ટ્ડયા આવે છે 
 
 
લાયેબીલીટી અને એસેટમાું શુું ફરક છે? 
દારુડીયો તમત્ર એક લાયેબીલીટી છે અને ગલષ ફે્રન્ટ્ડ એક એસેટ છે. 
 
 



 

 

“તારક મહતેાના ઉલ્ટા ચશ્માું”માું ગોકુલધામની બધી સ્ત્રીઓ કેમ હુંમેશા ખશુમાું હોય છે? કારણ કે 
ત્યાું કોઈપણ ઘરમાું “સાસ”ુ નથી 
 
 
हरयाणवी आिमी जवाब उल्टे नही िेिा...लोग सवाल उल्टे करिे है 
हज़्ज़ाम ने पूछा - िाउ बाल छोटे करने है के..? 
िाउ बोला - बड़ ेकर सके है के? 
 
 
એક કડવુું સત્ય: આજકાલ પેટમાું નથી જતા તેટલા પૈસા નેટ માું જાય છે  
 
 
મને એકવાર થર્ુું કે દુતનયા છોડી દઉં. પછી મેં મારા રદલને સમજાવ્ર્ુું કે જો બકા, તારાથી “વોટ્સ 
એપ” તો છોડાત ુું નથી....દુતનયા શુું તુંબરુો છોડીશ  
 
 
લાઈફમાું કોઈ પાટષનર જરૂર હોવો જોઈએ, નરહ તો “મન કી બાત” રેરડયો પર કરવી પડે છે – 
નરેન્ટ્ર મોદી  
 
 
દરેક તાળીઓ પાછળ જરૂર નથી કે કોઈ તમારા વખાણ કરત ુહોય, કોઈ તુંબાકુ પણ બનાવત ુું હોય! 
 
 
સ્ત્રીઓ કોઈપણ રદવસ પતતની વાત ધ્યાનથી સાુંભળતી નથી. 
પત્ની: ફરીવાર મારી ચાવી ખોવાઈ ગઈ  
પતત: એ તો તારા જીન્ટ્સમાું છે  
પત્ની:મારા ફેતમલીને એમાું ઘસેડવાની જરૂર નથી, સમજયા? 
 
 



 

 

હવે એ સમય દુર નથી કે તમારા લગ્નનાું “બાયોડેટા”માું તમારી સેલેરી સ્લીપ અને બેંકનુું છેલ્લા છ 
મરહનાનુું સ્ટેટમેન્ટ્ટ એટેચ કરવુું પડશે. સાલુું ખબર જ નરહ પડે કે “લગ્ન” માટે એપ્લાય કરો છો કે 
“લોન” માટે?  
 
 
जज बोल्या -िू िीसरी बार अिालि आया है िने शमम कोनी आिी?? 
जाट(हररयाणा) बोल्या- हाहाहा ,साले िू िो रोज़ आवे है िने िो डूब के मर जाना चादहए। 
 
 
મારવાડમાું “આધાર” કાડષ બનાવતા હતા ત્યારે એક મરહલાને પછૂ્ુું તમારા ઘરવાળાનુું નામ શુું છે? 
મરહલા: અમારાથી એમનુું નામ “નો” બોલાય  
અતધકારી: તો કોઈ રહન્ટ્ટ આપો  
મરહલા: (૩ગુંજી + ૩ગુંજી) 
અતધકારી: એટલે શુું? (ત્યાું બાજુમાું બેઠેલા કાકા બોલ્યા) સાહબે, “છગનજી”( છ...ગુંજી)   
 
 
ચુંપા(ફોન પર સુંતાની પત્નીને) : આંટીજી, આંટીજી પાયલ છે? 
સુંતાની પત્ની: હા બેટા, બને્ન પગોમાું પહયેાષ છે અને ચપ્પલ પણ છે 
 
 
એમ્બ્ર્લુન્ટ્સ હોય કે વરઘોડો, રસ્તો તરત આપી દેવો. બુંનેમાું માણસ જજિંદગીનો જ ુંગ લડવા જઈ 
રહ્યો હોય છે  
 
 
એક ર્વુતી ઈન્ટ્ટરવ્ર્ુું આપવા બીજા શહરેમાું ગઈ. પાસ થઇ એટલે તેણે પતતને એસ.એમ.એસ. 
કયો. ભલૂથી તે એસ.એમ.એસ. બીજા નુંબર પર મોકલાવી દીધો. જે વ્યસ્ક્તને આ એસ.એમ.એસ. 
મળયો તે એ તો હજુ પોતાની પત્નીને અસ્ગ્નદાહ આપી સ્મશાનેથી ઘરે આવ્યો હતો. તે તો 
એસ.એમ.એસ. વાુંચીને બેભાન થઇ ગયો. કારણ? કારણ કે મેસેજમાું કઈ આવુું લખર્ુું હત ુું. “હુું 



 

 

સલામત પુંહોચી ગઈ છું, મારુું તસલેકશન થઇ ગર્ુું છે. અહી રહવેાની સગવડ સારી છે, માટે બચિંતા 
કરશો નરહ. અઠવારડયામાું હુું તમને પણ અહી બોલાવી લઈશ. 
 
 
ટીચર : જો ભકૂુંપ આવે તો આપણે ખલુ્લામાું જવુું જોઈએ  
જેન્ટ્તી જોખમ: પણ ટીચર, તવદ્યાબાલન ખલુ્લામાું જવા માટે મના કરે છે તેનુું શુું? 
 
 
આ બદલાતી દુતનયામાું આજે માણસ “પાગલ” કહવેાય છે અને ફોન “સ્માટષ ” કહવેાય છે  
 
 
રતવવાર પતત વાળ કપાવીને આવ્યો અને પત્નીને કહ્ુું જો હુું તારા કરતા દશ વર્ષ નાનો લાગ ુછું? 
પત્ની: તો તો પછી ટકો જ કરાવી નાખોને, હમણા જ જન્ટ્મ્યા હોય એવુું લાગશે 
 
 
લગ્ન એ વીજળીના બે તારને અડકવાનો ખેલ છે. રાઈટ તાર મળયા તો “અજવાળું” જ “અજવાળું”, 
નરહ તો “ભડાકા” ને “ભડાકા”  
 
 
આજના જમાનાને લગતા સવુાક્ો  
- કેટલાક લોકો Bluetooth જેવા હોય છે, આપણી નજદીક હોય ત્યાું સધુી જ લાગણીઓના Data 
Transfer કરી શકે છે 
- કેટલાક લોકો Wi-Fi જેવા હોય છે, આપણાથી અમકુ અંતરે જાય એટલે લાગણીઓ છોડી દે છે  
- જયારે કેટલાક લોકો ઈન્ટ્ટરનેટ જેવા હોય છે, ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાું, ગમે તેટલી લાગણીઓનો 
Data આપ-લે કરી શકે છે 
 
 
છગન: લખભુા, આ મારા તમત્ર ગીરીશ છે  
લખભુા: આ એજ ભાઈ છેને જેણે હમણા જ દેવાળું ફૂુંક્ુું, મેં છાપામાું સમાચાર વાુંચ્યા હતા  



 

 

છગન: બાપ ુએ તો ગ્રીસ છે જે એક દેશ છે અને આતો મારા તમત્ર ગીરીશભાઈ છે  
 
 
આબલયા ભટ્ટને કોઈ સવાલ પછૂયો, તારી ફેવરીટ ડીશ કઈ? 
આબલયા ભટ્ટ: ટાટા સ્કાઈ 
 
 
આંખો તળાવ નથી છતાું ભરાઈ જાય છે. “ઈગો” શરીર નથી છતાું ઘાયલ થઇ જાય છે  
દુશમની “બીજ” નથી છતાું રોપી શકાય છે, હોઠ કપડા નથી છતાું સીવી શકાય છે  
કુદરત પત્ની નથી છતાું રૂઠી જાય છે, બદુ્ધિ લોખુંડ નથી છતાુંય કટાઈ જાય છે  
અને છેવટે માણસ મૌસમ નથી છતાું પણ બદલાય જાય છે  
 
 
Ae...chaddi...Ae Fassi 
गलि मि समझो.. ये एक बैंक का नाम है.. 
लालू प्रसाि अंग्रेजी में धीरे धीरे पढ़ रहे हैं.. आप भी पढो 
#HDFC 
 
 
मनमोहन लसगं सब्जी खरीिने गए। मनमोहन लसहं: लभन्न्ड क्या भाव है? 
सब्जीवाला : अब रलाएगा क्या पगले? मुफ्ि में ले जा, पहली बार आवाज सुनी है  
नरेंद्र मोिी सब्ज़ी खरीिने गए। नरेंद्र मोिी: लभन्न्ड क्या भाव है? 
सब्जीवाला : अब रलाएगा क्या पगले? मुफ्ि में ले जा, इलेक्शन क बाि पहली बार इंडडया में 
दिखा  
 
 
િેકીંગ ન્ટ્ર્ઝુ.....!!!!! મેગ્ગીનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઇ ગયો..... 
પેટ્રોલની જેમ “મેગ્ગી” પણ બે કેટેગરીમાું વેચાશે. "Leaded" and "Unleaded"   
 



 

 

 
वक़्ि की मार िो िेख गाललब.....ितुनया जीिने वाले लसकंिर का िेश(ग्रीस)) दिवाललया हो गया 
 
 
ખોળાનો ખુુંદનાર નો અંગે્રજી શબ્દ...... English word.... “Laptop” 
 
 
अगर मुझे मोिीजी से लमलने का कभी मौका लमले िो सबसे पहले मैं यही पूछूूँगा की सर आप 
बबना िार वपए “मन की बाि कैसे कर लिेे हैं?” 
 
 
રાહલુ ગાુંધી અને રજનીકાુંત બુંને ખાસ તમત્રો છે અને બુંને એક ગજુરાતી રફલ્મમાું આવી રહ્યા છે. 
રફલ્મનુું નામ છે “સાઉથનો રોબો અને ઇટાલીનો ડોબો” 
 
 
રતવવારના ફાધસષ ડે તવશે અમેરરકાથી મોડે મોડે મળેલો રરપોટષ . એ રદવસે ૮૦ ટકાને ખબર નહોતી 
કે કોને તવશ કરવુું અને ૨૦ ટકા આખો રદવસ ફફડતા બેસી રહ્યા કે ક્ાુંક કોઈ આવીને તવશ ન કરી 
જાય. 
 
 
ટીચર: પોતાના પગપર કુહાડી મારવીનો વાક્માું ઉપયોગ કરો  
જયુંતી જોખમ: “ભાજપા” અને “આમઆદમી” પાટીને વોટ આપવો  
 
 
આજે “બસુંતી”ને પણ સમજાઈ ગર્ુું કે “ધન્નો” જ બરાબર હતી, મસીડીઝનાું ચક્કરમાું વગર ફોગટનુું 
નાક તોડવુું પડ્ુું  
 
 



 

 

અમેઠીમાું તવદ્યાથીઓએ સ્મતૃત ઈરાનીને ફરરયાદ કરી કે મેડમ લાઈટ નથી એટલે અભ્યાસ નથી 
થતો  
સ્મતૃત ઈરાની: હુું કોઈ વ્યવસ્થા કરુું  છું  
તવદ્યાથીઓ: લાઈટની? 
સ્મતૃત ઈરાની: નાું, ડીગ્રીની   
 
 
છગન: વરસાદમાું ચડેુલ, ભતૂ, ડાકણ એવુું નરહ આવે  
મગન: કેમ? 
છગન: કેમ કે સડકપર ઠેર ઠેર “ભવૂા” હોય છે  
 
 
“વા”થી શરીરનુું એકાદ અંગ ઝલાય જાય છે, પણ પરણ”વા”થી માણસ આખો ને આખો ઝલાય 
જાય છે 
 
 
મુંરદરના પજુારીને ઝાડા થઇ ગયા એટલે તે ડોકટર પાસે ગયા. ડોકટરે દવા આપી. 
પજુારી: સાહબે, કોઈ પરેજી પાળવાની ખરી? 
ડોકટર: અઠવારડયા સધુી શુંખ જોરથી ના વગાડતા   
 
 
પતત અને પત્ની જેરુસલમ(બિસ્તીઓનુું ધાતમિક સ્થાન) ગયા અને ત્યાું પત્ની મરી ગઈ.  
પાદરી: તમારી પત્નીના મતૃદેહને અમેરરકા મોકલવાનો ખચો ૧૦૦૦૦ ડોલર થશે અને આ પતવત્ર 
સ્થાનમાું દફનાવવાનો ખચો ફક્ત ૧૦૦ ડોલર થશે. તમારે શુું કરવુું છે? 
પતત: થોડુું તવચારીને, મારે અમેરરકા લઇ જવો છે  
પાદરી: શા માટે આટલો બધો ખચો કરવા માુંગો છો? મને લાગે છે તમે તમારી પત્નીને ખબુજ 
ચાહો છો  
પતત: નાું, એવુું નથી પણ “જીસસ રક્રસ્ટ” ને અરહયાું જ દફનાવવામાું આવ્યા હતા અને તે ત્રીજે 
રદવસે જીવતા થઇ ગયા હતા. તો શા માટે એવુું જોખમ લેવુું? 



 

 

 
 
જો તમને +૩૦ પરથી ફોન આવે તો ઉપાડતા નરહ, બની શકે ગ્રીસ સરકારે પૈસા ઉધાર લેવા માટે 
ફોન કયો હોય અને જો તમને +૩૦ પરથી ફોન નરહ આવે તો સમજી જજો કે તમારી આતથિક 
હાલતની ખબર ગ્રીસ સરકાર સધુી પહોંચી ગઈ છે 
 
 
NARENDRA Modi @ Russia 
તમત્રો, રતશયા સાથે મારે ખબુ જ જુનો સબુંધ છે. ભાઈઓ અને બહનેો બાળપણથી જ હુું “ઓ રુંગ 
“રતશયા”, ક્ાું રમી આવ્યા રાસ જો” ગરબા સાુંભળી સાુંભળીને જ મોટો થયો છું  
 
 
બાપ ુ: દાઉદને મારવાનો આઈરડયા છે. 
જેન્ટ્તી જોખમ: શુું આઈરડયા છે? 
બાપ ુ: સાલાનુું નામ “વ્યાપમ” ઘોટાળાનાું સાક્ષીમાું મકૂી દઈએ, કોઈ જગ્યાએ “મરેલો” મળશે, 
રકસ્સો ખતમ!   
 
 
સુંજય દત્ત: જેલર સાહબ, મઝેુ રફર બાપ ુરદખાઈ રહ ેહ ે 
જેલર: કહા હૈ બાપ?ુ 
સુંજય દત્ત: વો ઉધર સફેદ ધોતી મેં  
જેલર: જા ચપુચાપ સો જા, વો તો “આશારામ બાપ”ુ હૈ  
 
 
નરેન્ટ્ર મોદી(નમો) અને રાહલુ ગાુંધી(રાગા)નાું ટૂુંકા નામો વાુંચીને નીચેના બે જણે પોતાના ટૂુંકા 
નામ પડે તે પહલેા રાજકીય સન્ટ્યાસ લઇ લીધો. હરીશ ગોયલ(હગો) અને મકેુશ તોમર(મતુો). જોકે 
આવા ટૂુંકા નામો માટે સતુપ્રયા સલેુ(સસુ)ુ અને પોપટ તતવારી(પોટી) દુર ભાગે છે 
 
 



 

 

પત્ની જો સાડીનો છેડો કમરમાું ખોસે તો સમજી જવાનુું કે ક્ાું તો તે ઘરનુું કોઈ કામ ખતમ કરશે 
અથવા તમને ખતમ કરશે   
 
 
એક માણસને લેટેક્સ બનાવતી ફેક્ટરીની ટુરમાું લઇ ગયા, જયાું તેને પહલેા બેબી બોટલ્સનાું 
નીપલ્સ કેવી રીતે બને તે બતાવવામાું આવ્ર્ુું. મશીનમાુંથી હીસ-પોપ કરીને અવાજ આવતો હતો. 
તેણે ગાઇડને પછૂ્ુું આવો અવાજ કેમ આવે છે. ગાઈડે કહ્ુું કે જયારે રબરને મશીનમાું ફૂલાવવામાું 
આવે ત્યારે હીસ કરીને અવાજ આવે છે અને નીપલ બની ગયા પછી તેમાું કાણુું પાડવા સોય 
ઘસુાડવામાું આવે ત્યારે પોપ કરીને અવાજ આવે છે. ત્યાુંથી કોન્ટ્ડમ બનાવતા તે તવભાગમાું ગયા. 
ત્યાું પણ હીસ-પોપ અવાજ આવતો હતો. પેલાએ ગાઇડને પછૂ્ુું કે બેબી તનપલમાું હીસ-પોપ 
અવાજ આવતો હતો તેમ અહી હીસ અવાજ કેમ થાય તે હુું સમજી શકુું છું. પરુંત ુપોપ અવાજ કેમ 
આવે છે? ગાઈડે કહ્ુું બેબી નીપલ અને અહી ફરક એટલો જ છે કે દરેક ચોથી કોન્ટ્ડમ બને ત્યારે 
અહી સોય વડે કાણુું પાડવામાું આવે છે. એટલે પેલા માણસે કહ્ુું દર ચોથી કોન્ટ્ડોમ કાણાવાળી 
બનાવવી તે શુું સારુું કહવેાય? એટલે ગાઈડે કહ્ુું, એવુું એટલા માટે કરવામાું આવે છે કે જેનાથી 
અમારી બેબી નીપલનો ધુંધો વધે.   
 
 
પથૃ્વી પરનો સૌથી ઝડપી પનુર્જન્ટ્મ  
પત્ની: ક્ા મરી ગયા? 
પતત: એ આવ્યો  
 
 
અમતૃ પીવે એ દેવ, ઝેર પીવે એ મહાદેવ અને બુંને પીવે તે પતતદેવ  
 
 
પે્રતમકા: લગ્ન માટે તમે મારી માને એકવાર મળી જુવો  
સુંતા: નાું ડીયર, મારા મનમાું તો તારા તસવાય કોઈ ગોઠવાઈ નરહ શકે  
 
 



 

 

સાસ:ુ જમાઈરાજ, આવતા જન્ટ્મે તમે શુું થવા ઈચ્છો છો? 
જમાઈરાજ: ગરોળી  
સાસ:ુ કેમ? 
જમાઈરાજ: તમારી દીકરી એનાથી જ બીવે છે 
 
 
રજનીકાુંત v/s આબલયા ભટ્ટ 
સવાલ: 8 નુું અડધુું શુું થાય? 
રજનીકાુંત : 4 
આબલયા ભટ્ટ : જો 8 ને આડુું કાપો તો “૦”, ઉભુું કાપો તો “3”  
 
 
આપણા દેશમાું બદલાવ નથી આવતો કારણ કે ગરીબોમાું રહિંમત નથી, તમડલ ક્લાસને ફુરસત 
નથી અને અમીરોને જરૂર નથી  
 
 
પ્રધાન : ચુંપક, દુતનયાના સૌથી વધ ુઘાતક અને ખતરનાક હતથયારો કયા? 
ચુંપક: પત્નીના આંસ ુઅને પડોશણનુું સ્માઈલ  
 
 
આપણા દેશનુું બુંધારણ પણ ખરુું છે. ગીતા પર હાથ રાખીને સાચુું બોલવાનાું સોગુંદ ખવડાવવામાું 
આવે છે પરુંત ુસાચુું જાણવા માટે ગીતા ભણાવવામાું નથી આવતી! 
 
 
એક દારુડીયો બચક્કાર પી એ સડકપર પડયો હતો. એક પોલીસવાળાએ તેને આવીને પછૂ્ુું આટલુું 
બધુું શુું કામ પીધુું?  
દારુડીયો: શુું કરુું  સાહબે, મજબરુી હતી  
પોલીસ: શુું મજબરુી હતી? 
દારુડીયો: સાહબે, દારૂની બાટલીનુું ઢાકણ ખોવાઈ ગર્ુું હત ુું! 



 

 

 
 
Position matters..!!!! 6 Apple: Rs.160/- 
Apple 6: Rs.60,000/- 
 
 
What is different between Farmers and husbands? 
Farmers have 
"Agri_culture " & Husbands have "Agree_culture " 
 
 
પત્ની: સામેવાળા પતત-પત્ની ઘણા લાુંબા વખતથી ઝગડી રહ્યા છે, તમે એકવાર જઈ આવો ને  
પતત: હુું એક-બે વાર ગયો હતો તેનો જ આ ઝગડો છે 
 
 
એક દારુડીયો છત પરથી નીચે પડી ગયો. બધા લોકો ત્યાું ભેગા થઇ ગયા અને દારૂરડયાને પછૂ્ુું કે 
શુું થર્ુું?  
દારુડીયો: “ખબર નથી, ભાઈ”, હુું જો જસ્ટ અત્યારે જ નીચે આવ્યો છું  
 
 
ભગવાન પણ ખરા છે, વરસાદ પાડી રહ્યા છે કે બોડી સ્પે્ર છાુંટી રહ્યા છે! 
 
 
સલમાન ખાન : હુું બજરુંગબલીનો ભક્ત છું એટલે મરી જઈશ પરુંત ુજુઠુું નરહ બોલુું  
ન્ટ્યાયાધીશ: તો પછી સાચુું કહ ેકે તે રાતે ગાડી કોણ ચલાવત ુું હત ુું? 
 
 
પોતાની પત્નીને સાચવે તે “રામ” અને બીજાની પત્નીને સાચવે તે “આસારામ” 
 



 

 

 
એક માણસ કોલેજના ટોયલેટમાું ગયો અને ટોયલેટ સીટ પર બેઠો તો સામે બારણા પર લખર્ુું હત ુું 
કે, “આટલુું જોર જો ભણવામાું લગાવ્ર્ુું હોત તો આજે ત ુું કોઈ સારી સીટ પર બેઠો હોત  
 
 
પતત: લગ્ન પહલેા ત ુું ખબુ ઉપવાસ કરતી હતી અને હવે કેમ બુંધ કરી દીધા? 
પત્ની: ખબુ નરહ ફક્ત ૧૬ સોમવારનાું ઉપવાસ કરતી હતી. 
પતત: તો હવે કેમ છોડી દીધા? 
પત્ની: બસ, પછી તમારી સાથે લગ્ન થઇ ગયા અને મારો ઉપવાસ ઉપરથી તવશ્વાસ ઉઠી ગયો 
 
 
ए.सी.पी. प्रद्युमन: मुझे पहेले से ही “मेग्गी” पे शक था  
िया: वो केस?े 
ए.सी.पी: एक िो फीमेल और उपरसे िो लमतनटमें िैयार...कुछ िो गरबड है 
 
 
ઈન્ટ્ટરવલ પછી ખણુાની સીટ પર બેઠેલા વ્યસ્ક્તને એક મરહલાએ પછૂ્ુું, ભાઈ બહાર જતી વખતે 
મેં ભલૂમાું તમારો પગ કચડી નાખયો હતો? 
પેલાભાઈ(ગસુ્સામાું): હા, કચડયો હતો, હવે શુું માફી માુંગે છે? 
મરહલા: માફી બાફી કઈ નરહ, એનો મતલબ મારી સીટ આ લાઈનમાું જ છે  
 
 
એક સ્ત્રી “કોમા” માું જતી રહી. પતી મરી ગઈ સમજીને બાળવા લઇ જતો હતો. રસ્તામાું અથી એક 
થાુંભલા સાથે અથડાઈ અને પેલી સ્ત્રીને ભાન આવી ગર્ુું. પતત તેને ઘરે પાછો લાવ્યો. એક વર્ષ 
પછી તે સ્ત્રી ખરેખર મરી ગઈ. બધા લોકો સ્મશાન યાત્રામાું એક જ વસ્ત ુબોલતા હતા, “રામ નામ 
સત્ય હૈ”. પરુંત ુતેના પતતની જુબાન પર એક જ બોલ હતો, “થાુંભલો સુંભાળીને ચાલજો, થાુંભલો 
સુંભાળીને ચાલજો” 
 
 



 

 

સુંતા બુંતાને ઘરે ગયો અને બુંતાની પત્નીને જોઇને બોલ્યો, “વાહ, તારી અને ભાભીની જોડી તો 
રામ-સીતાની”  જોડી છે. 
બુંતા : જવા દે ને યાર, નથી એ ધરતીમાું સમાતી કે નથી એને કોઈ રાવણ લઇ જતો 
 
 
ચુંપક: મનમાું જ રુંડાય અને મનમાું જ રડે  
ચુંપા: કોણ? 
ચુંપક: મોદીજી  
ચુંપા: કેવી રીતે? 
ચુંપક: “મનકી બાતે કરીને” 
 
 
એક તવદ્યાથીએ ભગવાનને પ્રાથષના કરતા કહ્ુું, હ ેભગવાન, એક ડોલરની રકિંમત 64 રૂતપયા સધુી 
પહોચાડી, પેટ્રોલની રકિંમત ૮૩ રૂતપયા સધુી, દૂધ ૫૦ રૂતપયા સધુી અને કાુંદાનો ભાવ ૧૦૦ રૂતપયા 
સધુી પહોચાડયો. પણ તમારા ખબુ ખબુ આભાર કે પાસીંગ માકષ  હજુ ૩૩ જ રાખયા છે 
 
 
બબહારની સરકારે પાુંચ છોકરાવાળા ફેમીલીને ફેમીલી દીઠ ૫૦૦૦૦/- રૂતપયા આપવાની જાહરેાત 
કરી. પાુંડેને ચાર છોકરા હતા એટલે તેણે તેની પત્નીને કહ્ુું મારી ગલષફે્રન્ટ્ડ થકી મારે એક બાળક છે 
તે લેતો આવુું એટલે ૫૦૦૦૦ રૂતપયા સરકાર તરફથી મળશે. પાુંડે એ છોકરાને ઘરે લઇ આવ્યો 
અને પત્નીને પછૂ્ુું, આપણા ચાર બાળકો ક્ાું છે? પત્નીએ કહ્ુું એ તો જેના હતા તે આવીને લઇ 
ગયા! 
 
 
ચુંપક: મોદીજી વ્રત કરે છે અને પારણા પણ જાતે જ કરે છે  
ચુંપા: કેવ ુું વ્રત અને કેવા પારણા? 
ચુંપક: “મૌનવ્રત” અને “મનકી બાતે” કરીને પારણા  
 
 



 

 

જાહરે તવિંનુંતી : મહરેબાની કરીને કોઈએ વોટ્સઅપ પર વરસાદના ફોટા નરહ 
મકુવા....કારણ....ફોનમાું દેડકા આવે છે 
 
 
સલમાન ખાન છોકરી જોવા ગયો. એને જોઇને છોકરીની માું બેભાન થઇ ગઈ. જયારે તે ભાનમાું 
આવી ત્યારે તેના પતતએ પછૂ્ુું શુું થર્ુું? 
છોકરીની માું: ૨૪ વરસ પહલેા આ છોકરો મને જોવા આવ્યો હતો 
 
 
વાતાષમાું twist !!! 
રાવણ: બભક્ષામ દે દે માઈ  
મરહલા: લે લો મહારાજ  
રાવણ: બારણુું ઓળુંગીને બહાર આવીને બભક્ષા આપોને માઈ! (મરહલા દરવાજો પાર કરીને બહાર 
આવે છે)  
રાવણ: હા...હા...હા...હુું બભક્ષકુ નથી, રાવણ છું  
મરહલા: હા...હા...હા...હુું પણ સીતા નથી....હુું તો કામવાળી બાઈ છું..... 
વાતાષમાું પાછો “ટ્વીસ્ટ” 
રાવણ: હા...હા...હા... મારે કામવાળીની જરૂરત છે, સીતાનુું અપહરણ કરીને આજ સધુી પસ્તાઉં છું, 
તને લઇ જઈશ એટલે મુંદોદરી ખશુ થઇ જશે 
 
 
બાલા સાહબે ઠાકરેનાું તનધન પર “કસાબ”ને લટકાવ્યો હતો, કલામ સાહબેની વખતે “યાકુબ”ને 
લટકાવ્યો, હવે પ્રજાની માુંગ છે કે “દાઉદ”ને લઇ આવો, પવાર સાહબે ઈન્ટ્તેજાર કરે છે. 
 
 
નેપાળી નોકર: શાબજી શાબજી મોટર ખરાબ હો ગઈ.  
સાહબે પરેશાન થઇ ગયા અને તવચારવા લાગ્યા સાલુું આ ઓફીસ જવાના ટાઈમે જ મોટરને 
ખરાબ થવાનુું મન થર્ુું? 
નેપાળી નોકર: ક્ા કરુું? ઇસકો ફેક દુ? 



 

 

સાહબે: પાગલ હ ેક્ાું? શામ તક મેં ઠીક કરાવાતા હુું  
નેપાળી નોકર: ઠીક હૈ શાબજી, તો રફર આજ આલુુંમે મોટર કે બદલે “ગોબી” દાલ દેતા હુું શાબજી 
 
 


