GUJARATI JOKS-4
સાાંતા: ગઇ કાલે મને સપનામાાં એક સદ
ાં ર છોકરી આવી હતી
જીતો: એકલી આવી હશે?
સાાંતા: તને કેવી રીતે ખબર કે એકલી આવી હતી?
જીતો: કારણ કે તેનો હેન્ડસમ પતત મારા સપનામાાં આવ્યો હતો!
બાપ: યાર આ મોબાઈલ તો મને ભિખારી બનાવી દે શે
ચાંદિા: એ કઈ રીતે?
બાપ: આ મોબાઈલમાાં ઘડી ઘડી બે ટરી લો, બેટરી લો એવો મેસેજ આવ્યા કરે છે અને અત્યાર
સધીમાાં હાં ૧૦૦ બેટરી તો ખરીદી ચક્યો છાં અને હવે વધારે કેટલી ખરીદાં ?
સાાંતા: જો હાં મરી જાઉં તો ત ાં રડશે?
જીતો: તો તમને અત્યારે એમ લાગે છે કે હાં હસી રહી છાં!
બાપએ હમણા જ કમ્પ્યટરનો કોસસ કયો હતો. એક દદવસ ચાંદિાનો ફોન આવ્યો કે બાપ મારી કાર
સ્ટાટસ નથી થતી તો શ ાં કરાં ? એટલે બાપએ થોડીવાર તવચાર કરીને કહ્ ાં કે બધી જ તવન્ડો શટડાઉન
કરીને બહાર આવી જાવ અને પછી કાર સ્ટાટસ કરો!
ચાંદિા: બાપ મેં તમારો પાસવડસ જોઈ લીધો
બાપ: તો બતાવ કે મારો પાસવડસ શ ાં છે ?
ચાંદિા: ચાર સ્ટાર(****)
બાપ: ખોટી વાત. મારો પાસવડસ તો ૧૭૫૪ છે !
સાાંતા: હાં દરે ક પ્રકારની હોસ્પીટલમાાં સારવાર માટે ગયો છાં
બાાંટા: ત ાં મે ટરનીટી હોસ્પીટલમાાં ક્યારે ગયો?
સાાંતા: અરે યાર, ત્યાાં તો હાં જન્મ્પયો હતો!

સાાંતાએ જીતો સાથે િાગી જઈને લગ્ન કરવા માટે જીતોની બારીએ સીડી લગાવી અને જીતોને
બારી વાટે નીચે ઉતારીને િાગી જવા માટે ત્યાાં ઉિેલી ટેક્સીમાાં બેસી ગયા. રસ્તામાાં સાંતાએ
ટેક્સીવાળાને પ ૂછ્ ાં કે સ્ટેશન સધીન ાં િાડાં કેટલ ાં થશે? એટલે ટેક્સીવાળાએ જવાબ આ્યો િાડાની
ભચિંતા નહીં કરો. િાડાં તો જીતોના તપતાએ આપવાન ાં કહ્ ાં છે અને મને અહી ઉિો રાખ્યો હતો.
ડોકટર: તમારાં અને તમારી પત્નીન ાં બ્લડ ગ્રપ એકજ છે .
પતત: હોય જ ને ! છે લ્લા ૨૫ વરસોથી એણે મારાં લોહી જ પીધ ાં છે ને!
સવારથી સાાંજ સધી કામ કયાસ પછી ઘરે ગયો
તો બાપે પ ૂછ્:ાં કેટલા કમાયો?
પત્નીએ પ ૂછ્:ાં કેટલા બચાવ્યા?
છોકરાએ પ ૂછ્:ાં મારે માટે શ ાં લાવ્યા?
ફક્ત, માએ પ ૂછ્:ાં આખો દદવસ કાં ઈ ખાધ ાં કે નહીં?
એક છોકરીનો હાથ માાંગવા એક યવક ગયો એટલે તેણીના તપતાએ તેને કહ્ ાં કે હાં મારી છોકરીનો
હાથ જજિંદગીિર કોઈ ગધેડાને નથી સોંપવા માાંગતો. એટલે પેલા એ જવાબ આ્યોં સસરાજી હાં
પણ નથી ઈચ્છતો કે તે જજિંદગીિર કોઈ ગધેડા સાથે રહે એટલે જ તે ને અહીંથી લઈ જવા આવ્યો
છાં!

આદિકા અને અમેદરકામાાં ફરક શ ાં છે ?
આ...ફરી...ખા અને આ...મરી...ખા
સવારના પહોરમાાં મા પોતાના છોકરાને પથારીમાાં ઉઠાડતા કહેવા લાગી બેટા જલદી ઉઠ, સ્કલ
ૂ નો
ટાઈમ થઇ ગયો છે . એટલે છોકરો કાં ટાળો કરતાાં માને કહે છે મા, ત ાં શા માટે મને ઉઠાડે છે , મારે
સ્કલે નથી જવ.ાં એટલે મા એ કહ્ ાં ત ાં મને સ્કલે નહીં જવાના કોઈ બે કારણો બતાવ! એટલે
છોકરાએ કહ્ ાં કે મા, પહેલ ાં કારણ તો એ કે બધા છોકરાઓ મને ધત્કારે છે અને બીજ ાં કારણ એ કે
સાથે સાથે ટીચરો પણ મને ધત્કારે છે .એટલે માએ કહ્ ાં આતે સ્કલે નહીં જવા માટેન ાં કારણ

કહેવાય? એટલે છોકરાએ કહ્ ાં મા ત ાં જ મને સ્કલે જવા માટેના બે કારણ બતાવ? એટલે મા એ
કહ્ ાં કે એક તો ત ાં ૫૨ વરસનો ઘરડો થયો અને બીજ ાં ત ાં સ્કલ
ૂ નો તપ્રન્સીપાલ છે !
એકવાર બાપ હાઈવે ઉપર ગાડી લઈને નીકળ્યા. ત્યાાં જ એમના મોબાઈલની ઘાંટી વાગી. સામે છે ડે
તેમની પત્નીનો ફોન હતો અને તે કહેતી હતી કે તમે સાંિાળીને ગાડી ચલાવજો કારણ કે અત્યારે જ
ટી.વી.ઉપર સમાચાર આવ્યા કે કોઈ બદ્ધિનો લઠ્ઠ ઉંધી દદશામાાં ગાડી ચલાવી રહ્યો છે . એટલે
બાપએ જવાબ આ્યો તમે ભચિંતા મા કરો, એક નહીં પણ ઘણા બધા બદ્ધિના લઠ્ઠો ઉધી દદશામાાં
ગાડી હાકી રહ્યા છે !
એક સ્ત્રીએ ડોક્ટરને સવાલ કયો કે સેક્સ માટે સારો વખત કયો?
ડોક્ટરે આંખ તમચકારીને કહ્ ાં કે બપોરે બારથી એકનો
પેલી સ્ત્રીને આશ્ચયસ થય ાં એટલે ડોક્ટરને પ ૂછ્ ાં કે એ જ વખત શા માટે?
ડોક્ટરે કહ્ ાં કારણ કે એ નસસનો લાંચ ટાઈમ હોય છે !
બાપના લગ્ન થયા અને થોડા વખત પછી તેની પત્ની પ્રેગ્નન્ટ થઇ. એક દદવસ પત્નીને લેબર
પેઈન ઉપડ્ ાં એટલે બાપ એને હોસ્પીટલમાાં લઈ ગયા. પેલીએ બે બાળકોને જન્મ આ્યો. બાપની
પત્નીને સ્પેતશયલ રૂમમાાં ખસે ડીને બાપને નસે કહ્ ાં કે બાપ હવે તમે અંદર જઈ શકો છો. એટલે
બાપ સીધા રૂમમાાં ગયા અને પથારીમાાં બે બાળકો જોઈને એકદમ ગરમ થઈ ગયા અને પત્નીને
પ ૂછ્ ાં કે આ બીજા બાળકનો બાપ કોણ છે ?

The pure Urdu name for CONDOM:
गिलाफ -ए -औजार- ए -मज़ा -ए- मोहोब्बत
बंदिश -ए- इजाफा -ए- नस्ल
कुछ

तमीज़ सिख लो नालायक़ों ,

फुग्िा, फुग्िा करते रहते हो!!!!!!!!!!!!
ગાાંધીજી રૂતપયાની નોટમાાં કેમ હસે છે અને ભલિંકન ડોલરની નોટમાાં કેમ નથી હસતા?
જવાબ: અમેદરકન સ્ત્રીઓ પોતાના બ્લાઉઝમાાં નોટો નથી રાખતી!

સાાંતા: શટસ માટે કાપડ બતાવ
સેલ્સમેન: ્લેનમાાં બતાઉં?
સાાંતા: ના, હેભલકો્ટરમાાં બતાવ. સાલા, હરામીની ઓલાદ સરદારજી છાં એટલે મશ્કરી કરે છે !
છોકરો: જો એ મારી નહીં થઇ તો હાં એને કોઈની નહીં થવા દઉં!
બીજો છોકરો: જો એ તારી થઇ ગઇ તો એને બધાની થવા દે શે?
બજારમાાં બાપ વેપાર કરતા'તા. “તસિંહ ન ાં પાાંજરાં ૨૦ રૂતપયા માાં."
એક સ્ત્રીએ પાસે જઈને જોય ાં અને પછી આવતી રહી.
બીજી એ પ ૂછ્ ાં શ ાં થય?
ાં
પહેલી સ્ત્રી: નવરી નો 'જાાંગીયા' વેચે છે ............
સતીશ : ‘કાલે દસ જણાએ િેગા મળીને મને એકલાને માયો.’
મનીષ : ‘પછી તેં શ ાં કયું ?’ સતીશ : ‘મેં કહ્ ાં એક એક કરીને આવો.’
મનીષ : ‘પછી ?’
સતીશ : ‘પછી શ ાં બધાએ એક એક કરીને ફરી મને માયો.’
એક ગાાંડાની હોસ્સ્પટલમાાં એક પાગલ આખો દદવસ દીવાલને કાન અડાડીને રોજ કાં ઈ સાાંિળતો
હતો. ડોક્ટર રોજ એને આવી હરકતો કરતો જોતા હતા. એટલે ડોક્ટરે થય ાં જોવા દે ને એ રોજ
દીવાલને અડીને શ ાં સાાંિળે છે . એટલે ડોક્ટરે પણ દીવાલને કાન અડાડીને સાાંિળવાની કોતશશ
કરી. એમને કશ ાં સાંિળાય ાં નદહ. એટલે પેલા પાગલ સામે જોઈને કહ્ ાં કે કશ ાં સાંિળાત ાં નથી. પેલા
પાગલે કહ્,ાં હા, મને ખબર છે આવ ાં ઘણા મદહનાઓથી છે .

Husband: Do you know the meaning of WIFE?
It means, Without Information, Fighting Every Time!
Wife: No darling, it means - With Idiot For Ever
પત્ની: મેં તમારી જોડે લગ્ન તમે કેટલા મ ૂખસ છો તે જાણવા માટે કયાસ હતા

પતત: એ તો મેં જયારે તને લગ્ન માટે હા પાડી ત્યારે જ ખબર પડી જવી જોઈએ!
પત્ની: જો હાં માઉન્ટ એવરે સ્ટ સર કરાં તો મને તમે શ ાં ઇનામ આપો?
પતત: એક સદ
ાં ર ધીમો ધક્કો!
વાદળો અને પત્ની વચ્ચે શ ાં સમાનતા છે ? જયારે એ બાંને આજબાજ નાાં હોય ત્યારે ઉઘાડ
(વાતાવરણ પ્રકાશમય) લાગે છે !
એક છોકરાએ તેના બાપને પ ૂછ્ ાં પ્પા, જયારે તમે મમ્પમીને લઈને હનીમન પર ગયા ત્યારે હાં ક્યાાં
હતો?
પ્પાએ કહ્ ાં “ જયારે અમે હનીમન પર જતા હતા ત્યારે ત મારી પાસે હતો અને અમે પાછા
વળતા હતા ત્યારે ત તારી મમ્પમી પાસે પહોચી ગયો હતો!
મનીયો: મમ્પમી, હાં સાંડાસમાાં જાઉં છાં
મમ્પમી: નાાં, પહેલા ત A થી Z સધી બોલી જા. મને ખબર છે ત બહાના કાઢે છે .
મનીયો: ABCDEFGHJKLMN_QRS_UVWX_Z…………
મમ્પમી: P,O,T,Y ક્યાાં ગયા?
મનીયો: મમ્પમી એ તો મારી ચડ્ડીમાાં નીકળી ગયા!
િભતમલ મરણ પથારીએ હતો. તેણે પત્નીને બમ મારી, ચાંદની માાં ત ાં ક્યાાં છે ?
ચાંપા: હાં તો અદહયા રસોડામાાં જ છાં.
િભતમલ: ચાંદ, કેસરીમલ,કમલા તમે બધા ક્યાાં છો?
બધા છોકરાઓ: અમે બધા અદહયા જ છીએ
િભતમલ: તો પછી દકાન ઉપર કોણ છે ?
િભતમલ ૧૪માાં માળની ટેરેસ ઉપરથી નીચે પડી જાય છે . જ્યારે તે પડતો પડતો પાાંચમાાં માળે
પોતાના ઘરની બારી પાસે આવે છે અને બારીમાાંથી પત્નીને રોટલી બનાવતી જોઈને એકદમ બમ
મારીને કહે છે “ચાંપા, મારી રોટલી બનાવતી નહીં”.

િભતમલ એક બારમાાં દાર પીવા ગયો. એણે એક બીયર ખરીદ્યો. એક બે સીપ માયાસ પછી તે
પેશાબ કરવાનો થયો પરાં ત તેને થય ાં કે જો હાં બીયરનો ગ્લાસ અહી મકીને જઈશ તો કોઈ પી જાય
તો શ ાં ખબર પડે? એટલે તેણે એક પઠા ઉપર લખ્ય ાં કે આ બીયરના ગ્લાસમાાં હાં થક્યો છાં.
થોડીવાર પછીએ એ પેશાબ કરીને પાછો આવ્યો તો ત્યાાં બીયરના ગ્લાસની બાજમાાં બીજા એક
પઠા ઉપર લખ્ય ાં હત ાં કે તારા પછી હાં પણ આ બીયરમાાં થક્યો છાં!

િભ ૂતમલે એક આરબ શેખને પોતાન ાં લોહી આ્ય ાં એટલે શેખે ખશ થઈને તેને મસીડીઝ કાર
િેટમાાં આપી. બીજીવાર પાછી શેખને લોહીની જરૂર પડી એટલે િભ ૂતમલે ફરીવાર શેખને લોહી
આ્ય.ાં આ વખતે શેખે તેને તલના લાડ િે ટ આ્યા. એટલે િભ ૂતમલે ગરમ થઈને શેખને પ ૂછ્ ાં
કે આ વખતે મસીડીઝ કાર કેમ નહીં આપી? એટલે શેખે જવાબ આ્યો હવે તો મારામાાં પણ
મારવાડીન ાં લોહી વહી રહ્ ાં છે !
િભ ૂતમલે ટેક્ષી રોકી અને ટેક્ષીવાળાને પ ૂછ્ ાં કે પાલડી જલારામ સેવા સમાજ કે જ્યાાં મફત િોજન
આપે છે ત્યાાં જઈશ? એટલે ટેક્ષીવાળાએ કહ્ ાં કે હા જઈશ. િભ ૂતમલે થેલીમાાંથી ટીફીન બોક્ષ
કાઢીને ટેક્ષીવાળાને આ્ય ાં અને કહ્ ાં કે વળતા મફત િોજનાલયમાાંથી આ ટીફીન િરી લાવ!!
િભ ૂતમલને એક ભ ૂત ખાઈ ગયો. ત્રણ દદવસ પછી એ ભ ૂત એક ભ ૂવા પાસે આવીને કહે: આ
િભ ૂતમલને મારા પેટમાાંથી બહાર કાઢી આપ નહીં તો હાં ભ ૂખો મરી જઈશ!
ટાઈટનીક જહાજમાાં બાપ હતા. જયારે ટાઈટનીક જહાજ ડૂબી રહ્ ાં હત ાં ત્યારે બધા રડી રહ્યા હતા
પરાં ત બાપ જોર જોરમાાં હસતા હતા. એટલે જહાજના કે્ટને કહ્ ાં આ જહાજ ડૂબી રહ્ ાં છે ને તમે
હસો છો? શરમ નથી આવતી? એટલે બાપએ કે્ટનને કહ્ ાં િગવાનનો પાડ માનો કે મેં રીટનસ
દટદકટ નહીં લીધી.

A newly married husband saved his wife's number on his mobile as… “My
Life”
After one year of marriage he changed the number to "My Wife"

After 2 years of marriage he changed the number to "Home"
After 5 years of marriage he changed the number to "Hitler"
After 10 years of marriage he changed the number to "Wrong Number"
િભ ૂતમલ: આ કેળા શ ાં િાવે આ્યા?
કેળાવાળો : એક રૂતપયાન ાં એક.
િભ ૂતમલ: ૬૦ પૈસામાાં આપવ ાં છે ?
કેળાવાળો : ૬૦ પૈસામાાં તો ફક્ત છાલ મળશે
િભ ૂતમલ: લે, આ ૪૦ પૈસા, કેળાં આપ અને છાલ ત ાં રાખ!
મારા ્યાર માટે મને બેવફાઇન ાં ઇનામ આપી ગઇ,
મારા દદલમાાં યાદોનો પૈગામ આપી ગઇ,
અને જયારે મેં કહ્ ાં કે મારા દદલમાાં દદસ છે
તો એ ઝાંડ બામની શીશી આપી ગઇ!
છોકરો : ‘વ્હાલી, તારા માટે મારા હૃદયના દ્વાર ખલ્લાાં છે .’
છોકરી : ‘સેન્ડલ કાઢાં કે….’
છોકરો : ‘કાં ઈ જરૂર નથી. આ કાં ઈ માંદદર થોડાં છે !’
તપતા ટી.વી.ઉપર ફેશન શો જોતા હતા. ત્યાાં એકા એકા તેમનો છોકરો આવી ચઢે છે . તપતા એમને
ઓછા વસ્ત્રો પહેરેલા જોઈને ટીકા કરતા કહે છે , ગરીબ છોકરીઓ લાગે છે , કેટલા ઓછા કપડા
પહેયાસ છે .
પત્ર: આનાથી પણ ગરીબ છોકરીઓ જોવી હોય તો મારી પાસે સી.ડી. છે !
છોકરીનો લવ અફેસસ ત ૂટી ગયા પછીની એક દદસ િરી લાઈન: “ હવે મારો ખચો કોણ ઉપાડશે?”

એક સામાન્ય િણેલા છોકરાને એક કોન્વેન્ટમાાં િણતી છોકરી પર લાઈન મારતો હોય છે . એટલે
એક દદવસ તે છોકરીને ખશ કરવા કહે છે :
છોકરો: મારી પાસે ઈંગ્લીશ તસનેમાની બે ટીકીટો છે , તપક્ચર જોવા આવવ ાં છે ?
છોકરી: કય ાં તપક્ચર છે ?
છોકરો: "Condom of Shailesh"
છોકરી: મ ૂરખા એ તપકચરન ાં નામ "Condom of Shailesh" નથી પણ "QUANTUM OF SOLACE"
કોઈ વસ્ત ધારી લેતા પહેલા પ ૂછો!
એક વાર અમેદરકામાાં એક જગ્યાએ પહાડ ઉપરના જ ાંગલોમાાં આગ લાગી એટલે સી.એન.એન.નાાં
ફોટોગ્રાફરને ફોન આવ્યો કે તાબડતોબ એરપોટસ ઉપર જાાંવ, ત્યાાં એક હેલીકો્ટર તમારી રાહ
જોઈને ઉભ ાં હશે. એટલે ફોટોગ્રાફર એરપોટસ ઉપર જઈને હેભલકો્ટરમાાં પોતાનો થેલો ફેંક્યો અને
કદીને બેસી ગયો. એણે પાયલોટને કહ્ ાં ચાલો જલદી હેલીકો્ટર ચાલ કરો. પાયલોટે હેલીકો્ટર
હવામાાં ઉડાડ્.ાં થોડીવાર પછી ફોટોગ્રાફર બોલ્યો હેલીકો્ટર ખીણમાાં નીચે લઈને ઉડાવ !થી હાં
લાગે લી આગના નજદીકથી અને સારા ફોટા લઈ શકાં . પાયલોટે કહ્ ાં શા માટે ? એટલે ફોટોગ્રાફર
બોલ્યો કે હાં સી.એન.એન.નો પ્રેસ ફોટોગ્રાફર છાં અને મારે ક્લોઝ અપ ફોટા લેવા છે . પાયલોટ થોડી
ક્ષણો માટે ચપ રહ્યો અને પછી એકદમ ગિરાઈને બોલ્યો “તમે શ ાં કહેવા માાંગો છો? તમે મારી
ડ્રાઈતવિંગ સ્કલના ઇન્સ્રકટર નથી?
બ્રેદકિંગ ન્યઝ:
ઐશ્વયાસ રાયને બેટીકો જન્મ દદયા
શોદકિંગ ન્યઝ
ાં :
ડોક્ટરોકા કહેના હૈ કી બચ્ચીકી સકલ સલમાન જૈસી હૈ!
અભિષેક કા કહેના હૈ .....નો આઈદડયા સર જી!
દીતપકા યવરાજ પાસે ગઇ, યવરા! પોતાન ાં ફોમસ ગમાવ્ય!ાં
દીતપકા રણબીર પાસે ગઇ, એના મવીઝ ફેલ થવા લાગ્યા!
દીતપકા માલ્યા પાસે ગઇ, એની એરલાઈન્સે દે વાળાં ફાં ક્!ાં
તમે જ હવે તમારો અભિપ્રાય બાાંધો!

છોકરો : ‘વ્હાલી, તારા માટે મારા હૃદયના દ્વાર ખલ્લાાં છે .’
છોકરી : ‘સેન્ડલ કાઢાં કે….’
છોકરો : ‘કાં ઈ જરૂર નથી. આ કાં ઈ માંદદર થોડાં છે !’
બાપએ પોતાની રીક્ષાન ાં એક પૈડાં કાઢીને રીક્ષામાાં મ ૂકી દીધ ાં એ જોઈને એક િાઈને નવાઈ લાગી
એટલે એમણે બાપને પ ૂછ્ ાં કે તમે રીક્ષાન ાં એક પૈડાં કાઢીને કેમ રીક્ષામાાં મ ૂકી દીધ?ાં એટલે બાપએ
જવાબ આ્યો લ્યા, આ બોડસ જોતો નથી “પાદકિંગમાાં ફક્ત બે પૈડાવાળા વાહનો માટે જ છે !
સાાંતા: બાાંટા મને એ સમજણ નથી પડતી કે મત આપવા માટે સરકાર કહે છે કે ૧૮ વરસની ઉંમર
હોવી જરૂરી છે , તો પછી લગ્ન માટે કેમ ૨૧ વષસની ઉંમર હોવી જોઈએ?
બાાંટા: જો સાાંતા, સરકારને પણ ખબર છે કે દે શ સાંિાળવો સહેલો છે પણ બૈરીને સાંિાળવી મશ્કેલ
છે !
સાાંતા: ત બીજા જન્મમાાં શ ાં બનવા માાંગે છે ?
બાાંટા: હાં બીજા જનમમાાં વાંદો બનવા માાંગ છાં
સાાંતા: વાંદો શ ાં કરવા?
બાાંટા: મારી બૈરી ફક્ત વાંદાથી જ બીવે છે !
તશક્ષક: ટીતનયા દહમાલય ક્યાાં છે તે બતાવ?
ટીનીયો: ખબર નથી
તશક્ષક: ચાલ, ટેબલ ઉપર ઉિો થઇ જા
ટીનીયો: ટેબલ ઉપર ચઢીને કહે, સાહેબ અદહયાથી પણ દે ખાતો નથી!
સાાંતાને અમેદરકામાાં NASA મા નોકરી મળી. ત્યાર બાદ અમેદરકાનો એ નામ બદલીને
SATYANASA કરી નાખ્ય!ાં
સાાંતા: બાાંટા, ટ ડોક્ટરની પાસે કેમ નદહ ગયો?
બાાંટા: કાલે જઇશ, આ! તો મારી તભબયત ખરાબ છે .

બોસ: આ! ટ ફરીવાર મોડો આવ્યો?
સાાંતા: સાહેબ, આ! મારી મોટર સાયકલમાાં પાંકચર પડ્ ાં હત.ાં
બોસ: તો બસમાાં કેમ નથી આવતો?
સાાંતા: સાહેબ, બસ ખરીદવા !ટલા મારી પાસે પૈસા હોત તો આ નોકરી શ ાં કરવા કરતે?
એકવાર એક શટ-બટ અને ટાઈ પહેરેલો અમેદરકન સીડી સૈયદની જાળી પાસે અમદાવાદી કાકાને
મળી ગયો. કાકાને ટીખળી કરવાન ાં મન થય ાં એટલે તેમણે પેલા અમેદરકનની ટાઈ તરફ આંગળી
બતાવીને પ ૂછ્ ાં કે “What is this? એટલે પેલા અમેદરકાને કહ્ ાં કે નેક ટાઈ. અમેદરકનને કાકાની
કાછડી જોઈને નવાઈ લાગી એટલે તેણે કાકાને પ ૂછ્ ાં કે “What is in this? એટલે કાકાએ જવાબ
આ્યો બેક ટાઈ!
ભિખારી :‘પહેલાાં તમે દસ રૂતપયા આપતા હતા. પછી પાાંચ કયાસ અને હવે ફક્ત એક જ રૂતપયો આ
પો છો. આવ ાં કેમ ?’
શેઠ : ‘પહેલાાં હાં કાં વારો હતો. પછી લગ્ન કયાસ ને હવે છોકરા પણ છે . એટલે શ ાં કરાં દોસ્ત ?’
ભિખારી : ‘હમ્પમ…… એટલે તમે મારા પૈસાથી જ ઘર ચલાવો છો, એમ ને ?’
સદ
ાં ર છોકરીઓ દતનયાના દરે ક ખ ૂણામા હોય છે . કમનશીબે દતનયા ગોળ છે !
એક નેપાળીને ગરખાને અલ્લાઉદ્દીનનો ભચરાગ મળી ગયો. ભચરાગમાાંથી જીન બહાર આવ્યો અને
ગરખાને કહ્ ાં તે મને ચીરાગમાાંથી મસ્ક્ત આપી એટલે હાં તને ત્રણ વરદાન આપ ાં છાં. તો ત ાં ત્રણ
વરદાન માાંગ. ગરખાએ ત્રણ વરદાન માાંગ્યા.
૧- એક સદ
ાં ર બાંગલો હોય.
૨- !માાં દતનયાિરની સખસગવડો હોય
૩- એ બાંગલાનો ગરખો મને બનાવો
બાપ : ડોક્ટર સાહેબ, હાં એક ચાવી ગળી ગયો છાં!
ડોક્ટર: કેટલો વખત થયો?
બાપ : લગિગ ત્રણ મદહના થયા
ડોક્ટર : તો આટલો વખત શ ાં કયું?

બાપ : ડોક્ટર સાહેબ, અત્યાર સધી તો ડ્લીકેટ ચાવીથી ચલાવતો હતો પરાં ત આ! હાં ભ ૂલમાાં
ડ્લીકેટ ચાવી પણ ગળી ગયો એટલે તકલીફ ઉિી થઇ!
ટીન:ાં અરે મનીયા આટલ ાં બધ ાં કેમ રડે છે ?
મન: અરે , ટીતનયા, પેલો હાથી મરી ગયો એટલે.
ટીન:ાં શ ાં તે એ હાથી પાળ્યો હતો?
મન: નાાં રે િાઈ, એણે દાટવા માટે મારે ખાડો ખોદવાનો છે એટલે રડાં છાં!
ટીનીયો: અઠવાદડયામાાંટ કે ટલીવાર દાઢી કરે છે ?
મનીયો: અઠવાડીયામાાં નદહ દદવસમાાં હાં ૩૫ થી ૪૦ વાર દાઢી કરાં છાં.
ટીનીયો: ગાાંડો તો નથી થઇ ગયો ને?
મનીયો: નાાં, પણ હાં તો હજામ છાં ને!
સાંતાએ ફેશબક ઉપર પોતાન ાં એકાઉન્ટ ખોલ્ય.ાં વોલ ઉપર શ ાં લખવ ાં તે માટે એણે ઘણા લાાંબા
વખત સધી તવચાર કયો. પછી ખબજ તવચારીને એણે ફેશબકની વોલ ઉપર લખ્ય”ાં અદહયા પેશાબ
કરવાની મનાઈ છે ”
ભિખારી : ‘બેન થોડાં ખાવાન ાં આલો બા.’
ગૃદહણી : ‘હજી જમવાન ાં થય ાં નથી.’
ભિખારી :‘કાં ઈ વાાંધો નહીં બેન, મારો મોબાઈલ લખી લો. ખાવાન ાં થઈ જાય એટલે એક તમસકોલ
મારજો !’

પત્ની: તમે કાલે મને ઊંઘમાાં કેટલી ગાળો દે તા હતા.
પતત: નાાં એવ ાં નાાં હોય
પત્ની: કાલે મેં બરાબર સાાંિળ્ય ાં હત,ાં તમે મને ઊંઘમાાં ગાળો દે તા હતા.
પતત: તારી કોઈ ગે રસમજ થઇ લાગે છે .
પત્ની: શ ાં ગે રસમજ લાગે છે ?
પતત: કે હાં ઊંઘતો હતો!

સાાંતા: બાંતા, મેં તારો નાંબર કેટલીવાર ડાયલ કયો પણ એન્ગે જ જ આવતો હતો
બાંતા: નદહ પાપે, એ તો મારો ડાયલ ટોન છે !
સાાંતા: બાપ, અમારે તો વાહે ગરજી હોય !
બાપ – ઈ તો નવાઈની વાત્ય ાં કેવાઈ, અમારે તો પહેલા ગર હોય ને પછી બધા વાહે જાય!
એકવાર એક એસ્રોલોજર ટેભલસ્કોપથી આકાશમાાં જોતો હતો. સાાંતા તેને જોઈ રહ્યો હતો. ત્યાાં એક
એક આકાશમાાંથી તારો ખરી પડયો. એ જોઈને સાાંતા બોલ્યો: વાહ ક્યાાં તનશાના હૈ!
યમરા! ૩ સ્ત્રીઓને પ ૃથ્વી ઉપરથી ઉપાડીને લઈ ગયા. તેમણે ત્યાાં દરવાજા ઉપર ત્રણેને ઉિા
રાખી મસ્ટરમાાં નામ નોધી લીધા અને પછી પ ૂછ્ ાં કે તમે સેક્સનો અનિવ પથ્ૃ વી ઉપર ક્યારે
કયો ?
પહેલી સ્ત્રી: લગ્ન પહેલા કયો
યમરાજ: તારે નરકમાાં જવાન ાં છે
બીજી સ્ત્રી: લગ્ન પછી કયો.
યમરાજ: તારે સ્વગસ માાં જવાન ાં છે
ત્રીજી સ્ત્રી: મેં તો લગ્ન પહેલા કે લગ્ન પછી પણ સેક્સનો અનિવ નથી કયો
યમરાજ: તો પછી ત ાં મારી સાથે મારા બેડ રૂમમાાં ચાલ!
સાાંતા માથાની સાથે સાથે ખિાપર પણ શેમ્પપ લગાવતો હતો એ જોઈને તેની પત્નીએ તેણે કહ્ ાં કે
ખિા ઉપર કેમ શેમ્પપ લગાવો છો?
સાંતાએ જવાબ આ્યો ગાાંડી, આ કોઈ સામાન્ય શેમ્પપ નથી આ તો હેડ અને શોલ્ડર છે .

પત્ની : ‘હાં અડધ ાં ઈનામ લઈને હાંમેશ માટે જતી રહાં.’
પતત : ‘બહ સરસ ! મને 50 રૂતપયાની લોટરી લાગી છે . આ લે 25 રૂતપયા અને ચાલતી પકડ !’
ટીચર : ‘!ના બન્ને હાથ ન હોય એને દહન્દી અને અંગ્રેજીમાાં શ ાં કહેવાય ?’

ટીન : ‘દહન્દીમાાં ‘ઠાકર’ અને ઈંગ્લીશમાાં ‘હેન્ડ િી !’ ’
રાતના બાર વાગે રસ્તે જઈ રહેલા એક માણસને પોલીસે પકડીને કીધ ાં :
‘ચાલ પોલીસ સ્ટેશન.’
માણસ : ‘પણ મેં શ ાં કયું છે ?’
પોલીસ : ‘કશ ાં નદહ. પણ મને એકલા જતા બીક લાગે છે .’
એક કોલેજજયન : ‘હાં નાદરયેળના ઝાડ ઉપર ચઢી જાઉં તો એન્ન્જતનયરીંગ કૉલેજની
છોકરીઓને જોઈ શકીશ.’
બીજો કોલેજજયન : ‘હા, પણ ઉપર જઈને હાથ છોડી દઈશ તો મેદડકલ કૉલેજની
છોકરીઓને પણ જોઈ શકીશ !!’
પતત : ‘મેં તને જોયા વગર જ લગ્ન કયાું ને ?’
પત્ની : ‘મારી દહિંમતને દાદ આપો. મેં તો તમને જોયેલા હતા ને તોય લગ્ન માટે
હા પાડી !’
સાંતાએ જજિંદગીન ાં સૌથી સ્માટસ પગલ ાં િયું. એણે એના તમામ પાસવડસ આવા
બનાવી દીધા : Incorrect. એટલે જ્યારે પણ એ ભ ૂલી જાય કે તરત જ કોમ્પ્યટર
એને યાદ કરાવે : ‘Your password is Incorrect.’
બપોરના સમયે એક ભિખારી બાજમાાં પાદટય ાં રાખીને સ ૂઈ ગયો.
પાદટયા પર લખ્ય ાં હત ાં : ‘તસક્કા નાખીને ઊંઘમાાં ખલેલ કરવી નહીં…. નોટ મ ૂકજો !’
ભિખારી : ‘બેન થોડાં ખાવાન ાં આલો બા.’
ગૃદહણી : ‘હજી જમવાન ાં થય ાં નથી.’
ભિખારી : ‘કાં ઈ વાાંધો નહીં બેન, મારો મોબાઈલ લખી લો. ખાવાન ાં થઈ જાય એટલે
એક તમસકોલ મારજો !’
છોકરો : ‘વ્હાલી, તારા માટે મારા હૃદયના દ્વાર ખલ્લાાં છે .’

છોકરી : ‘સેન્ડલ કાઢાં કે ….’
છોકરો : ‘કાં ઈ જરૂર નથી. આ કાં ઈ માંદદર થોડાં છે !’
मुन्नाभाई : ओये िर्किट यह बल्ब के उपर बाप का नाम क्य़ों सलख रहा है ?
िर्किट : अरे भाई बाप का नाम रोशन कर रहे ला हं ।
પત્નીઓની રચના કરતા પહેલા િગવાને પરષોને વચન આ્ય ાં હત ાં કે તેમને સારી અને કહ્યાગરી
પત્નીઓ દતનયાના ખ ૂણે ખ ૂણે મળશે અને પછી િગવાને પથ્ૃ વીને ગોળ બનાવી.
બાપએ કસ્ટમર કેરમાાં ફોન કરીને પ ૂછ્ ાં : ‘મારી િેંસ મારાં સીમકાડસ ગળી ગઈ છે .’
કસ્ટમરકેરનો માણસ : ‘તો એમાાં હાં શ ાં કરી શકાં ?’
કાળિા :
‘ના, એટલે મારે તો ફક્ત એટલ ાં પ ૂછવ ાં છે કે તમે કોઈ રોતમિંગ ચાર્જ તો નથી લગાડતા ને ?’
પત્ની દારૂદડયા પતતને: જો હવે પછી આ તમારા હોઠ જો દારૂને અડયા તો હાં મારા હોઠ તમારા
હોઠને અડવા નદહ દઉં. તમે શ ાં તવચાર કરો છો?
દારડીયો: હાં એ તવચારાં છાં કે કોને પસાંદ કરાં , ૧૮ વરસ જની સ્કોચ કે પછી ૩૬ વરસ જના હોઠ?

કાં ડકટરે બાપના છોકરાને કહ્:ાં - ત ાં રોજ દરવાજામાાં ઉિો રહે છે , શ ાં તારો બાપો ચોકીદાર છે .?
બાપના છોકરાએ કહ્:ાં - ત ાં રોજ પૈસા માાંગે છે , શ ાં તારો બાપો ભિખારી છે ?
સાાંતાની વાઈફ: તમે મને જરા પણ પ્રેમ નથી કરતા!
સાાંતા પાાંચ છોકરાઓ તરફ આંગળી કરીને ગસ્સે થઈને બોલ્યો, આ પાાંચને મેં કાં ઈ ગગલમાાંથી
નથી ડાઉનલોડ કયાસ !
બાપ(ડોક્ટરને): તમે મારો દારૂ છોડાવી શકો?
ડોક્ટરઃ હા, ૧૦૦%
બાપઃ તો રાજકોટ પોભલસ-સ્ટેશનમાાં આપણી ૪૦ બોટલ જ્ત થઇ છે , જરાક છોડાવી દ્યો ને.

લાલી : પ્પા-, માર હોમવકસ કરી આપો.
પ્પા- : ના, અત્યાહરે માથ ાં ખાંજવાળવાનો પણ ટાઈમ નથી.
લાલી : લાવો, હાં તમારાં માથ ખાંજવાળાં તમે મારાં હોમવકસ કરી આપો.
જ્યોતતષે રક ડ્રાઈવરને કહ્ - એક સદ
ાં ર સ્ત્રી તમારા માગસ માાં આવશે, સાવધાન રહેજો.
રક ડ્રાઈવર બોલ્યો - મારે સાવધાન રહેવાની શ જરૂરર સાવધાન તો એને રહેવાન છે .
બપોરના સમયે એક ભિખારી બાજમાાં પાદટય ાં રાખીને સ ૂઈ ગયો.
પાદટયા પર લખ્ય ાં હત ાં : ‘તસક્કા નાખીને ઊંઘમાાં ખલેલ કરવી નહીં…. નોટ મ ૂકજો !’
એક સ્ટેશને આવેલી ગાડીમાાંથી અમદાવાદીએ બ ૂમ મારી : 'એ લારીવાળા, રૂતપયાનાાં ગરમાગરમ
િજીયાાં આલ!, ને મરચાાંનો સાંિાર ને આંબલીની ચટણી મહીં સારી પેઠે નાખ! – અને અલ્યા,
બધ ાં આજના છાપામાાં વીંટીને લાવ! !!
દીકરો: પ્પા અમારી ટીચર કે ટલી સદ
ાં ર છે !
પ્પા: બેટા, ટીચરતો તારી માાં સમાન છે .
દીકરો: પ્પા, તમે તો હાંમેશા તમારી જ ખશી જવો છો!
એકવાર બાંતા છાશને ફાં કી ફાં કીન પી રહ્યો હતો, એટલામાાં સાંતાએ આવીને કહ્ - અરે , ત છાશને
કેમ ફાં કીને પીવે છે .
બાંતા બોલ્યો - અરે , તે સાાંિળ્ય નથી કે દૂધના દાઝેલા છાશ પણ ફાં કી ફાં કીને પીવે છે ?
સાંતા બોલ્યો - પણ હવે તો જમાનો બદલાઈ ગયો છે . હવે લોકો છાશમાાં બરફ નાખીને પીવે છે .
મદહલા(બહેનપણીને) - તે તારા માટે લાાંબો પતત કેમ પસાંદ કયો ?
બહેનપણી - કારણકે જ્યારે હાં વાત કરાં તો માથ ાં ઉચકીને કરાં અને એ વાત કરે તો માથ નમાવીને.
સાાંતાને રસ્તા પર સાઇકલ ન પેન્ડલ મળ્ય ાં તેને ઉપાડી ને તે પોતાના ઘરે લઇ આવ્યા અને પત્ની
ને કહ્ ાં આને સાંિાળી ને રાખો આમાાં સાઇકલ નાંખાવી દે શ.ાં

કતવરાજ તનરાશવદને બેઠેલા. ત્યાાં એક તમત્રે આવીને પ ૂછય:ાં 'શ ાં થય?
ાં '
'શ ાં થય ાં શ?
ાં હમણાાં જ લખેલી મારી કતવતાઓની નવી ડાયરી મારા બે વરસના બાબાએ સગડીમાાં
નાખી દીધી.'
તમત્રે કહ્:ાં 'અભિનાંદન, ત ાં ઘણો જ નસીબદાર છે કે આટલી નાની ઉંમરે પણ તારા બાબાને વાાંચતા
આવડી ગય ાં છે .'
છોકરીની છે ડતીનો એક કેસ ચાલી રહ્યો હતો. જ! યવતીને પ ૂછ્ - શ તમે આ યવકને જાણો છો ?
હા, આ એ જ છે !ણે મારી સાથે છે ડતી કરી હતી - યવતીએ યવક તરફ હાથ કરીને કહ્
જ! પ ૂછ્ - આણે તમારી છે ડતી ક્યારે કરી હતી ?
યવતીએ શરમાઈન કહ્ - જી, જૂન, જલાઈ, ઓગસ્ટ અને સ્ટેમ્પબરમાાં.
તશક્ષક : નટખટ, તને દશ દાખલા ગણવા આપેલા ને ત ાં એક જ દાખલો ગણીને લાવ્યો છે ?
નટખટ : પણ સાહેબ, તમે જ તો કહેતા હતા કે આપણે થોડામાાં સાંતોષ માનવો જોઈએ !
સાંતા :‘અરે ડોક્ટર સાહેબ, મારા ઉપરના દાાંતને જ ાંત ખાઈ રહ્યા હતા, તમે તો નીચેનો દાાંત કાઢી
નાખ્યો ! આ શ ાં કયું ?’
ડૉક્ટર બાંતા:‘હા, પણ વાત એમ છે કે એ જ ાંતઓને ઊંચે પહોંચાત ાં નહોત ાં એટલે નીચેના દાાંત પર ઉ
િા
રહીને ઉપરનો દાાંત ખાતા હતા, એટલે મેં નીચેનો દાાંત જ કાઢી નાખ્યો !’
એક પ્રૌઢા કૅભબનમાાં પ્રવેશ કરતાાં જ બોલી, 'ડૉકટર, હાં તમને મારી તકલીફ અંગે તનખાલસતાથી
વાત કરવા માાંગ છાં.' 'બેસો, જરૂર વાત કરો, પરાં ત બહેનજી, તમે કાં ઈ પણ કહો એ પહેલાાં મારે
તમને ત્રણ વાત કરવાની છે . પહેલી વાત તો એ કે તમારે પચીસ દકલો !ટલ ાં વજન ઘટાડવાની
જરૂર છે . બીજી વાત એ કે ગાલ અને હોઠ રાં ગવા માટે તમે !ટલ ાં પ્રસાધન દ્રવ્ય વાપયું છે એના
દસમા િાગ !ટલ ાં વાપરશો તો તમારી સદ
ાં રતામાાં નોંધપાત્ર સધારો જણાશે. અને ત્રીજી મખ્ય
વાત – હાં આદટિસ્ટ છાં. ડૉકટર આની ઉપરના માળ પર બેસે છે .'
પત્ની - મેં તમારી સાથે એ માટે લગ્ન કયાસ કે મને તમારી પર દયા આવી ગઈ કારણ કે તમારી
સાથે કોઈ વાત નહોત કરત.

પતત - હા, તપ્રયે પણ હવે બધાને મારા પર દયા આવે છે .
પત્ની એક વાર એક મોલમા ખરીદી કરી રહી હતી. ત્યાાંજ એની નજર એક દકાનમાાં પડી. એમાાં
પરષો માટેના અન્ડરવેર ’સેલ’ માાં હતાાં. પોતાનો પતત ખશ થઇ જશે એમ માનીને એણે એકજ
રાં ગના એક ડઝન અન્ડરવેર ખરીદી લીધા. પણ ઘરે પતતએ તવરોધ કયો ને બોલી ઉઠયો કે
“અરે પણ! એક જ રાં ગના આટલા બધા અન્ડરવેર લેવાની શ ાં જરૂર હતી. લોકો તવચારશે કે હાં
અન્ડરવેર ક્યારે ય બદલતો નથી.”
પત્ની એ ફક્ત એટલજ
ાં પ ૂછ્ ાં - “ કયા લોકો?”
એક ડાન્સ પાટીમાાં બાપએ એક છોકરીને પછ્,ાં "શ ાં આપ ડાન્સ કરવાની ઇચ્છા ધરાવો છો?"
છોકરી(ખશ થતાાં): હા
બાપ: તો ડાન્સ કરવા જાઓ ત્યારે તમારી ખરશી મને દે તા જાજો...
એક ચોર ચોરી કરતા પકડાયો અને કોટસ માાં મેજીસ્રેટની સામે ઉિો કરવામાાં આવ્યો અને મેજજસ્રેટે
કહ્ - તારા ભખસ્સામાાં ! કાં ઈ હોય તે ટેબલ પર મ ૂકી દે .
આ સાાંિળી ચોર બોલ્યો - આ તો અન્યાય છે , માલના બે િાગ થવા જોઈએ.
સાાંતા : બચપન મેં મા કી બાત સ ૂની હોતી તો આજ યે દદન ના દે ખને પડતે .
ન્યાયાધીશ : ક્યા કહેતી થી તમ્પહારી માાં ?
સાાંતા : જબ બાત હી નહીં સ ૂની તો કૈ સે બતાવ ાં માાં ક્યાાં કહેતી થી ?!
બાપએ પહેલીવાર પોતાની ગલસ િેન્ડના ખિે હાથ મક્યો અને હળવેકથી બોલ્યા, “I LOVE YOU”
ગલસિેન્ડઃ “જોર સે બોલો”
બાપ- “જય માતાજી”
એક દરપોટસ ર તનશાનેબાજ નાંદનો ઇન્ટરવ્ય ાં કરવા ગયા. ઘરમાાં જતાાંની સાથે જ તે અચાંબામાાં પડી
ગયા. દીવાલો પર પેન્સીલના નાના-નાના તનશાન હતા અને તેની વચ્ચે ગોળીઓથી તનશાન કરે લા
હતા, આ જોઇને દરપોટસ ર કહેવા લાગ્યો: તમે મહાન છો. તમાર તનશાન અચ ૂક છે . મને કહો આ બધ ાં

કઇ રીતે શકય બન્ય?
ાં નાંદએ કહ્:ાં ખ ૂબજ સરળતાથી બન્ય, સાહેબ પહેલા હાં દીવાલ ઉપર ગોળી
ચલાઉ છાં. એના પછી તનશાનની આજ બાજ પેસ્ન્સલથી આકાર કરી દઉ છાં.
પટેલ અને બાપની ગાડીનો એસ્ક્સડેન્ટ થયો.
પટેલઃ મેં હેડ-લાઇટ બતાવીને તને સાઇડમાાં જાવાન ાં તો કીધ'ાં ત...
બાપઃ નવરીના, મેં વાઇપર ચાલ કરીને ના તો પાડી'તી
તશક્ષક (તવદ્યાથીને) : 'શાસ્ત્રીય સાંગીત અને દડસ્કો સાંગીતમાાં શ ાં તફાવત ?'
તવદ્યાથી : 'સાહેબ, બાંનેમાાં માથાથી તે પગ સધીનો તફાવત છે .'
તશક્ષક : 'કઈ રીતે ?'તવદ્યાથી : 'સાહેબ, શાસ્ત્રીય સાંગીત સાાંિળતાાં લોકો માથ ાં હલાવે છે અને દડસ્કો
સાંગીત સાાંિળતી વખતે પગ હલાવે છે .'
છ વષસના મયાંકે પોતાના દાદાને પ ૂછ્ કે - દાદાજી, પ્પા સામેના ભબલલ્ડિંગમાાં રહેતા મીના આંટી
સાથે ઇશારાથી વાત કેમ કરે છે ?
દાદા: ભ ૂલ તારા પ્પાની નથી બેટા, આ તો વારસામાાં મળે લી બીમારી છે
દીકરો : 'પ્પા, બધા જ લોકો લગ્ન કરીને પસ્તાય છે , તો પછી લોકો લગ્ન કરે છે શા માટે ?
તપતા : 'બેટા, અક્કલ બદામ ખાવાથી નથી આવતી, ઠોકર ખાવાથી જ આવે છે .
પત્ની ટીવી પર મેચ જોઈ રહી હતી, એટલામાાં પતત મહારાજ તૈયાર થઈને આવ્યા અને બોલ્યા હ કેવો લાગી રહ્યો છ ?
પત્ની એકદમ ચીસ પાડીને બોલી – છક્કો
એક માણસે એની સાસના ખાટલા પર સાપ જોયો. બારમાાંથી આઠ મદહના સાથે રહેતી સાસથી
કાં ટાળે લા માણસે સાપને કહ્ ાં : 'િાઈ, જરા મારી સાસને કરડતો જાને !'
સાપ : 'ના પોસાય દોસ્ત… હાં મારાં દરચાર્જ એની પાસેથી જ તો કરાવ ાં છાં.'
બે દારડીયા ઝાડ ઉપર ચડી ગયા,
થોડી વાર પછી એક દારડીયો નીચે પડયો,

ઉપર વાળા દારડીયા એ પછ્ ...શ ાં થય?
નીચે વાળો દારડીયો કહે ...હ પાકી ગયો,
ઉપર વાળો દારડીયો કહે...હ પણ થોડી વાર મા પાકી જઇશ્
વેઇટરઃ બસ? ખાલી ૧૦ રતપયાની ટીપ? આ તો મારાં ઇન્સલ્ટ છે .
બાપઃ એમ? તો કેટલા આપ?
વેઇટરઃ ૨૦ રતપયા…
બાપઃ ના યાર, હ તારી ડબલ ઇન્સલ્ટ કરવા નથી માાંગતો.!
રાબડીદે વી ગજરી ગયા અને યમલોકમાાં ગયા. યમલોક્માાં એક દદવાલ પર અસાંખ્ય ઘદડયાળો
ટીંગાયેલી જોઈને રાબડીદે વીએ યમરાજને પછ્ કે આ ઘદડયાળો શેના છે ?
યમરા! કહ્ ાં આ ઘદડયાળો ખોટ બોલ માપનાર યાંત્ર છે . આ ઘદડયાળ ગાાંધીજીની છે . તેનો કાટોં
જરાય આગળ વધ્યો નથી. આ ઘદડયાળ જવાહરલાલની છે !નો કાટો ચાર પાાંચ વાર જ ચાલ્યો
છે . આ સાાંિળી રાબડીદે વીએ પછય ાં કે મારા લાલપ્રસાદન ાં ઘદડયાળ ક્યાાં છે ?
યમરા! જવાબ આ્યો કે તેને તો અમારા ખાંડમાાં પાંખા તરીકે વાપરીએ છીએ.
એક ગાાંડાએ બીજાને કહ્ ાં : હા, હા સ ૂયસ જ છે િાઈ.
બીજો : ના, ના ચાંદ્ર છે ચાંદ્ર.
બન્ને વચ્ચે ખાસી ખેચત
ાં ાણી ચાલી. અંતે એમણે હતી એટલી બદ્ધિ વાપરીને
ત્રીજા કોઈને પ ૂછ્ ાં ‘અરે િાઈસાબ, આ સ ૂયસ છે કે ચાંદ્ર ?’
ત્રીજો : મને ના પ ૂછશો. હાં અહીં નવો નવો આવ્યો છાં.
એક દારૂદડયાને પોલીસે અટકાવ્યો : ક્યાાં જાય છે ?
દારૂદડયો : દારૂના ગે રફાયદા તવશે લેકચર સાાંિળવા
પોલીસ : અત્યારે ? રાત્રે ?
દારૂદડયો : હા. ઘરે જાઉં છાં.
પત્ની : તમારી સાથે જીવવા કરતાાં તો મોત આવે તો સારાં !
પતત : મનેય એવ ાં જ થાય છે કે આનાાં કરતાાં તો મરી જાઉં તો સારાં .

પત્ની : તો તો િૈ સાબ મારે મરવય
ાં નથી.
બાપ એક છોકરી હયે ‘ડેટ’ પર ગયા.દડનર લીધા બાદ…
બાપઃ મારે તને એક વાત કરવી છે .ત નારાજ તો નહીં થાય ને ?
છોકરી(શરમાઇને): ના નહીં થાઉં, કહો ને…
બાપઃ ભબલ અડધ-ાં અડધ ાં કરી દઇએ?
એક ભિખારી એક શેઠ પાસે ગયો અને બોલ્યો, ‘સાહેબ ! આ ગરીબ ભિખારી ને એક રૂતપયો આપો.’
શેઠ કહે : ‘કાં ઈક વ્યવસ્સ્થત તો માાંગ, એક રૂતપયામાાં આવે છે શ ાં ?’
ભિખારી : ‘હાં માણસની આપવાની લાયકાત જોઈને માાંગ છાં !!’
આ ઈન્દ્રપાલ પણ તવભચત્ર માણસ છે જ્યારે જઓ ત્યારે નાણાાંિીડમાાં જ હોય. પૈસા તે ની પાસે હોતા
જ નથી. સમજમાાં નથી આવત ાં કે પૈસા વગર તેન ાં કામ કેવી રીતે ચાલે છે ? ‘કેમ? શ ાં તે તારી
પાસે પૈસા માગવા આવ્યો હતો કે શ ાં ?’ ‘ના, પણ હાં જ્યારે પણ એની પાસે પૈસા માગવા જઉં છાં
ત્યારે તે જવાબ આપે છે કે મારી પાસે પૈસા નથી.’
વકીલ (ચોરને) : તને હાં !લમાાંથી છોડાવ ાં તો ત મને શ ાં આપે ?
ચોર : બીજ તો શ ાં આપ ાં ? સાહેબ, માત્ર હાં એટલ ાં વચન આપી શકાં કે િતવષ્યમાાં તમારે ઘેર
ક્યારે ય ચોરી નહીં કરાં !
તપન્ટને હાથની આંગળીના નખો ચાવવાની ખરાબ આદત હતી એટલે એની મમ્પમીએ એને રામદે વ
બાબા પાસે મોકલ્યો. હવે ફકસ એ પડયો કે એ પાંગના નખ પણ ચાવતો થઇ ગયો.
એક ગામ માાં ઇલેક્રીતસટી આવવાન ાં જાહેર થય.ાં ગામ માાં આનાંદ છવાઈ ગયો. લોકો નાચવા
લાગ્યા લોકો ની સાથે થોડા કતરાઓ પણ નાચવા લાગ્યા.
કોઈ એ કતરા ને પછ્ ાં :- તમારે અજવાળાં કે અંધારાં શ ાં ફરક પડેછે ! તમે શ ાં કામ નાચો છો?
કતરા એ જવાબ આ્યો :- અમે લાઇટ માટે નથી નાચતા પણ લાઇટ ની સાથે થાાંિલા આવશે
ને!

બાપ(દકાનદારને): જઓને, આ બન્ને મોબાઇલ બગડી ગયા છે .હરખા થાશે?
દકાનદારઃ બેય સેમસાંગનાાં છે ?
બાપઃ ના, એક રામતસિંગનો છે અને બીજો માનતસિંગનો છે
હાથી મરી ગયો. કીડી છાની જ ન રહે. બધા િેગા થઈને એને છાની રાખે… કીડી રડતાાં રડતાાં કહે
: ‘એ મરી ગયો એટલે હાં નથી રડતી. હાં તો એટલા માટે રડાં છાં કે હવે મારી આખી જજિંદગી આની
કબર ખોદવામાાં જશે.
એકવાર એક એન્ન્જતનયરીંગ કોલેજમાાં બધા જ પ્રોફેસરો અને તપ્રસ્ન્સપાલને નાનકડા તવમાનમાાં
બેસાડવામાાં આવ્યા.પછી જાહેરાત કરવામાાં આવી કે આ તવમાન આપણા જ કોલેજનાાં સ્ટડન્્સએ
બનાવ્ય ાં છે . આટલ ાં સાાંિળતા જ બધા પ્રોફેસરો ફટાફટ ઉતરી ગયા પણ તપ્રસ્ન્સપાલ ના ઉતયાસ .
છે લ્લે છે લ્લે નીચે ઉતરતાાં એક પ્રોફેસરે તપ્રસ્ન્સપાલને પછ્, “તમને બીક નહી લાગે ?”
તપ્રસ્ન્સપાલ, “ના, મને મારા સ્ટડન્્સ પર પરે પરો તવશ્વાસ છે …
.
.
કે ચાલ જ નહી થાય”
કીડીએ હાથી સાથે લગ્ન કયાું . હાથીની સાસએ હાથીને ઘરન ાં બધ ાં કામકાજ સોં્ય.ાં એક દદવસ હાથી
પોત ાં મારતો જાય ને રડતો જાય. સાસએ પ ૂછ્ ાં : ‘અલ્યા એય રડે છે કાાં ?’ હાથી તો ડૂસકે ચડી
ગયો : ‘આ હાં ક્યારનો પોતાાં મારાં છાં ને તમારી દીકરી પગલાાં પાડયા જ રાખે છે !!’
કીડીએ મચ્છર સાથે લગ્ન કયાું . એક મદહનામાાં મચ્છર મરી ગયો. કીડીને ત્યાાં ખરખરો કરવા
આવેલા પાસે રડતાાં રડતાાં કીડી બોલી : ‘અરે બેન, એને નખમાાંય રોગ નો’તો. એ તો કાલે મારાથી
ભ ૂલમાાં ગડનાઈટ ચાલ થઈ ગઈ એમાાં….’
છગન અને મગન દોસ્ત હતા. એ દદવસે બન્ને મળ્યા એટલે છગને પ ૂછ્ ય,ાં ‘‘અલ્યા મગન, સાાંિળ્ય ાં
છે કે ત ાં લગ્ન કરી રહ્યો છે , સાચ ાં છે ?’’ ‘‘હા, સાચ ાં છે ,’’ મગને કહ્,ાં ‘‘દરરોજ રસોઇ કરવી, કપડાાં
ધોવા, કચરા પોત ાં કરવ.ાં .. એનાથી હાં કાં ટાળી ગયો છાં.’’ ‘લે, કમાલ છે !’ છગન બોલ્યો.

‘‘કેમ, કમાલ છે ?’’ મગને પ ૂછ્ ય.ાં ‘‘ત્યારે શ?
ાં ’’ છગને કહ્,ાં ‘‘એ જ કારણે હાં છૂટાછે ડા લેવાન ાં
તવચારી રહ્યો છાં.’’
છગન નો છોકરો - 'બાપા તમારા લગ્ન થઇ ગયા?'
છગન - હા!! ડફોળ તારી માાં જોડે.
છોકરો - વાહ બાપા િારે કરી, તમે તો ઘરમા જ મેળ પાડી દીધો.
છગન - 'અલ્યા મગન તારી ચાાં માાં માખી બેદઠ છે .'
મગન - શાાંતત રાખ લ્યા. મોટ જજગર રાખ આ ભબચારો નાનો જીવ મારી કે ટલી ચાાં પીશે.
મગન - રાજિાઇ, મારા બાઇકની બેરી ચાર્જ કરી આલોને.
રાજ મીકેનીક - આ બે રી જની છે ચાર્જ કરવાથી કાઇ ફાયદો નહી થાય. નવી લગાવી પડશે.
મગન - તો નવી લગાવી આપો.
રાજ મીકેનીક - એક્સાઇડ લગાવ? (Exide)
મગન - તો બીજી સાઇડ કોન તમારો બાપ લગાવી આપશે?
“!વો સાંગ એવો રાં ગ ” એ કહેવત સાચી નથી.કારણ કે માણસ તશયાળ સાથે નથી રહેતો છતાાં પણ
લચ્ચો છે , વાઘ સાથે નથી રહેતો છતાાં પણ ક્રુર છે , અને કતરા સાથે રહે છે છતાાં પણ વફાદાર
નથી.!
બ્રેકઅપ થયેલી પ્રેમીકાની વેદનાઃ
એણે જો મારો જીવ માાંગ્યો હોત, તો પણ મેં ખશી-ખશી આપી દીધો હોત!
પણ સાલાએ ફેસબકનો પાસવડસ માાંગી લીધો.!
સવાલ: મ ૂખસતાની ચરણસીમા કોને કહેવાય?
જવાબ: બે સરદારજીઓ મોટર સાઈકલ ઉપર સવાર થઈને જાય અને બારી પાસેની સીટ માટે
ઝગડો કરે !
એક બાપ બીજા બાપને ફોન કરે છે
બીજા બાપ: કોણ?

પહેલા બાપ: એ તો હાં બોલ ાં છાં
બીજા બાપ: કમાલ છે ને અદહયા પણ હાં જ બોલ ાં છાં!
તમને એક રજવાડાના બાપની વાત ખબર છે ? બાપએ બે સ્વીમીંગ પલ બનાવ્યા હતા, !માાં એક
હાંમેશા ખાલી રહેતો હતો. !મને તરતા નદહ આવડે તેમને માટે! બાપ કોને કહેવાય!
મગનકાકા એક દદવસ રે લ્વે મા દટદકટ લઈને મસાફરી માટે નીક્ળ્યા.રાતે ૮ વાગ્યા પછી દટદકટ
ચેકર આવ્યો અને મગનકાકા પાસે દટદકટ માાંગી પરાં ત મગનકાકાએ દટદકટ ચેકર ને દટદકટ ના
આપી; ચેકરે કહય કે દટકટ વગર મસાફરી કરૉ છો તો !લમા જવ પડશે પરાં ત મગનકાકા કશ જ
બોલ્યા નહી ચેકર મગનકાકા ને !લ મા લઈ ગયો અને મગનકાકા ને !લ માાં પરી દીધા.સવારે
મગનકાકા બમ પાડવા લાગ્યા કે મારો ક્યો ગનો છે ? તે મને !લ માાં પરવામા આવ્યો છે ; !લ
ના તસપાઈ એ કહય કે તમે વગર દટદકટ એ મસાફરી કરતા હતા એટલે તમો ને !લ માાં પરવામાાં
આવ્યા છે .મગન કાકા એ કહય કે મારા પાસે દટદકટ છે ; તરત તસપાઈ એ દટદકટ ચેકર ને બોલાવી
લીધા અને મગન કાકા ને !લ માથી બહાર કાઢવામા આવ્યા પછીથી દટદકટ ચેકરે એ મગન કાકા
ને પછય કે રાતે દટદકટ કેમ ના બતાવી તો મગન કાકા એ કહય કે રાતે મારી પાસે પૈસાન જોખમ
હત એટલે મારી દટદકટ ના બતાવી હા હા હા હા હા હા...........
નથિા એક બક વાાંચતા-વાાંચતા રોવા લાગ્યા
બા- કેમ રઓ છો?
નથિા- આ બકનો અંત બહ ખરાબ છે
બા- કઇ બક?
નથિા- પાસબક
એક સવાલ પછ? ૬ બાંદૂકવાળા માણસને શ ાં કહેવાય?.
તવચારો…તવચારો…
જવાબ- છગન(૬ ગન)

અમે અમદાવાદી......અમે અમદાવાદી!

એક વખત હાં મબ
ાં ઈથી અમદાવાદ ગયો રેન નદડયાદ પસાર કયું એટલે મેં થોડીવાર પછી
બાજવાળાને પ ૂછ્ ાં શ ાં આવ્ય?
ાં તેણે જવાબ આ્યો સ્ટેશન આવ્ય.ાં સ્ટેશનપર કલીને બહાર જવાનો
રસ્તો પ ૂછયો કલી: બહાર જઈને પ ૂછો
આ અમદાવાદ છે જાણીને મેં જાતેજ રસ્તો શોધી લીધો.
બહાર રીક્ષાવાળાને પ ૂછ્ ાં કે લાલદરવાજાના કેટલા? જવાબ મળ્યો: વેચવાનો નથી. સરકારી
માભલકીનો છે . કાં ટાળીને મેં એસ.ટી. પકડી કન્ડકટરને પ ૂછ્ ાં કે શ ાં હાં તસગારે ટ પી શકાં છાં? એટલે તે
ગરમ થઈને બોલ્યો, કોઈપણ સાંજોગોમાાં નદહ. અદહયા તસગરે ટ પીવાની મનાઈ છે . મેં કહ્:ાં પણ
ત્યાાં પેલો માણસ તો તસગરે ટ પીવે છે ? કન્ડકટર ફરી ગસ્સે થઈને બોલ્યો: એ મને પ ૂછીને નથી
પીતો!
લાલદરવાજા પાસે હોટલમાાં ગયો અને મે નેજરને કહ્ ાં મારે સાતમાાં માળે રૂમ જોઈએ છે . મેનેજરે
કહ્:ાં રહેવા માટે કે કદવા માટે ? રૂમમાાં જઈને વેઈટરને પ ૂછ્ ાં કે એક પાણીનો ગ્લાસ મળશે કે ?
વેઈટરે જવાબ આ્યો: નદહ સાહેબ, અદહયા તો બધા કાાંચના જ ગ્લાસ છે .
હોટલથી એક દોસ્તને ઘરે જવા નીકળ્યો અને રસ્તામાાં એક િાઈને પ ૂછ્ ાં કે આ રસ્તો ક્યા જાય
છે ? પેલાએ કહ્ ાં મહાશય, આ રસ્તો ક્યાય નથી જતો.પછી હાંસીને બોલ્યો: છે લ્લા વીશ વરસથી હાં
જોઈ રહ્યો છાં કે આ રસ્તો કોઈ જગ્યાએ નથી જતો અદહયા જ પડયો છે .
દોસ્તને ઘરે પહોચ્યો તો એ ચોંકી ગયો ને પ ૂછ્ ાં કેમ આવ્યો? મને પણ અમદાવાદીઓની !મ હવે
ટેવ પડી ગઇ એટલે મેં કહ્ ાં કે રેનમાાં આવ્યો. મારી આગતાસ્વાગતા કરવા માટે મારા દોસ્તે એની
પત્નીને કહ્ ાં અરે સાાંિળે છે કે , મારો તમત્ર ઘણા વખતે આવ્યો છે તો એની કાં ઈ તાજ ાં તાજ ાં
ખવડાવ! એ સાાંિળતાની સાથે જ િાિીએ ઘરના બધા બારી બારણા ખોલી નાખ્યા અને બોલી લો
તાજી તાજી હવા ખાવ! દોસ્તે ફરીવાર એની પત્નીને પ્રેમથી કહ્ ાં અરે , સાાંિળે છે કે , મારા તમત્રને
આપણ ાં ચાલીસ વરસ જન ાં અથાણ ાં તો બતાવ! િાિીએ એક અથાણાની બરણી લાવીને ત્યાાં મ ૂકી
દીધી એટલે મેં કહ્ ાં કે િાિી અથાણ ાં ફક્ત બતાવશો કે ચખાડશો પણ. િાિીએ ફટાક દઈને
જવાબ આ્યો: જો આજ રીતે બધાને અથાણા ચખાડતી રહી તો અથાણ ાં ચાલીસ વરસ જન ાં કેવી
રીતે થતે ?
થોડીવાર પછી મેં જોય ાં તો િાિી પોતાના દોહીતરને હાલરડાં ગાઈને સવડાવતી હતી, ડી્લોમાાં
સઈ જા, ડી્લોમાાં સઈ જા. આવ ાં હાલરડાં સાાંિળીને હાં તો અચાંબો પામી ગયો. એટલે મેં મારા
તમત્રને પ ૂછ્ ાં કે આ ડી્લોમાાં શ ાં છે ? દોસ્તે કહ્ ાં કે એ તો મારા દોહીતરન ાં નામ છે . અને બોલ્યો,
દીકરી મબ
ાં ઈ ડી્લોમાાં લેવા ગઇ હતી અને સાથે આને લઈને આવી એટલે એન ાં નામ ડી્લોમાાં
રાખ્ય ાં છે .

એટલે મેં પ ૂછ્ ાં કે દીકરી આજકાલ શ ાં કરે છે ? દોસ્તે જવાબ આ્યો: મબ
ાં ઈ ગઇ છે , ડીગ્રી લેવા!
એકવાર ત્રણ ગ્પીદાસો ગ્પા મારતા હતા. પહેલાએ કહ્ ાં કે મારા બાપા તીર છોડે અને તીર
પહોચે એ પહેલા તનશાન પર પહોચી જાય. એટલે બીજાએ કહ્ ાં કે એ તો કાં ઈ નથી મારા બાપા તો
તશકારી છે અને બાંદક ફોડે પછી બાંદકની ગોળી પહેલા તશકાર પાસે પહોંચી જાય. ત્રીજો શાાંતતથી
બાંનેની વાતો સાાંિળતો હતો તે બોલ્યો મારા બાપા સરકારી કમસચારી છે અને તે સાાં! ૫.૩૦ સધી
કામ કરીને ઘરે ૫.૧૫ વાગે પહોચી જાય છે .
બાપ એક સરદારને “વાહેગર…વાહેગર…” બોલતા સાાંિળી ગયા.
થોડીવાર રહીને બાપ સરદારને- તમારે વાહે ગર આવે ? અમારે તો આગળ ગર આવે અને વાાંહે
બીજા બધા આવે .
સાાંતાની વાતષિક પરીક્ષાન ાં રીઝલ્ટ હત.ાં બધા પાસ થયા પણ સાાંતા એક જ ક્લાસમાાં નાપાસ થયો
એટલે બધા સરદારજી છોકરાઓ જોર જોરથી બમો મારવા માાંડયા કે સાાંતાને એક તક આપો. એટલે
તપ્રસ્ન્સપાલે કહ્ ાં સારાં અને એક સવાલ સાાંતાને પ ૂછયો કે ૫ વત્તા ૫ કેટલા થાય? એટલે સાાંતાએ
ગિરાતા ગિરાતા જવાબ આ્યો દસ. એટલે ફરીવાર બધા સરદારજીઓના છોકરાઓ જોરથી
બોલ્યા સાાંતાને એક બીજી તક આપો.
એકવાર એક ડૂબેલા જહાજમાાં બચેલા માણસોને જોઈને શાકસ ના બાપે કહ્ ાં કે પહેલા આપણે એમની
આજબાજ આપણો ઉપરનો િાગ દે ખાય એવી રીતે આંટો મારીએ. આંટો મારીને આવ્યા પછી
શાપસના બાપે કહ્ ાં બેટા બીજા ચાર પાાંચ ચક્કર મારીએ. એટલે ફરીવાર એમણે પાાંચ ચક્કર માયાસ .
પછી બાપે કહ્ ાં હવે એ બધાને ખાઈ જઈએ. બધા માણસોને ખાધા પછી શાકસ ના છોકરાએ પ ૂછ્ ાં કે
આપણે ચક્કર માયાસ વગર પણ એમનો તશકાર કરી શકતે. તમે ચક્કર કેમ મારવાન ાં કહ્?ાં એટલે
શાકસ નો અનિવી બાપ બોલ્યો કે માણસોને ઝાડા છૂટી જાય પછી એનો ટેસ્ટ ઘણોજ સારો આવે છે .
એક વાર એક તશકારી પોતાની પત્ની અને વારાં વાર આવતી સાસને આદિકાના જ ાંગલમાાં તશકાર કેમ
થાય તે બતાવવા લઈ ગયો. સવારે પત્નીએ જોય ાં તો તેની માાં રૂમમાાં ન હતી. એટલે તેણે પતતને
જગાડયો. બાંને એને શોધવા નીકળ્યા. ત્યાાં જ એમણે જોય ાં તો એ ઉિી હતી અને એક વાઘ તેના
ઉપર તરાપ મારવાની તૈયારીમાાં હતો. એટલે પત્નીએ રડતા રડતા કહ્ ાં કે તમે કાં ઈ કરો. એટલે

તેના પતતએ કહ્ ાં કે હાં આમાાં કશ ાં કરી નાાં શકાં . વાઘે હાથે કરીને મારી !મ પોતાની જાતને
મશ્કેલીમાાં મ ૂકી છે .
બ્રીટીશર: છગન, આ તમારા િારતની સ્ત્રીઓ હસ્તધ ૂન કરવાની જગ્યાએ નમસ્તે કેમ કરે છે ?
છગન: ત ાં તમારી રાણી ઈલીઝાબેથ સાથે હાથ તમલાવી શકે છે ?
બ્રીટીશર: બેશક નદહ, એમની સાથે તો અમક ખાસ માણસો જ હાથ તમલાવી શકે છે !
છગન: અમારી સ્ત્રીઓ સન્નારીઓ છે , એટલે િારતીય સ્ત્રીઓ અજાણ્યા માણસો જોડે હસ્તધન નથી
કરતી.
બ્રીટીશર એક શેખને: તમારી સ્ત્રીઓ બરખામાાં કેમ રહે છે ?
એટલે શેખ એક ખલ્લી અને એક બોક્સમાાં એમ મીઠાઈઓ લાવે છે . પછી બાંનેને જમીન ઉપર ફેંકી
દે છે . અને બ્રીટીશરને પ ૂછે છે કે આ બેમાાંથી કઈ મીઠાઇ ત ાં ખાશે?
એટલે બ્રીટીશરે કહ્ ાં કે બાંધ બોક્સવાળી પસાંદ કરીશ.
એટલે શેખે કહ્:ાં અમે એ જ રીતે અમારી સ્ત્રીઓન ાં સમ્પમાન કરીએ છીએ અને રાખીએ છીએ.
દસ વરસના મનએ તેની તમત્ર આનલને પ ૂછ્ ાં : ત ાં મોટી થઈશ ત્યારે મને પરણીશ ?’
આનલે કહ્ ાં : અમારા કટાં બમાાં અમે અમારા ઘરના લોકો સાથે જ પરણીએ છીએ. જો ને મારા કાકા
કાકીને જ પરણ્યા છે . મારા મામા મારી મામીને અને મારા માસા મારી માસીને પરણ્યા છે . આમ
અમે અમારા સગાને જ પરણીએ છીએ.
એક િાઈએ દૂરથી એક બોડસ થાાંિલા પર ઊંચે લગાડેલ ાં જોય.ાં તે પાસે ગયા, પરાં ત એ બોડસ પર
લખેલા અક્ષરો બહ નાના હતા એટલે એમને બરાબર વાંચાય ાં નહીં. છે વટે બોડસ વાાંચવા એ િાઈ
થાાંિલે ચઢી ગયા! ઉપર ચઢીને એમણે જોય ાં તો બોડસ માાં એવ ાં લખેલ ાં કે ‘થાાંિલો તાજો રાં ગેલો છે ,
અડકવ ાં નદહ.’
સાંતાતસિંહ એક મકાનને હોટલ માની અંદર ઘ ૂસ્યા અને જોરથી બ ૂમ મારીને ઑડસ ર આ્યો : એક
લસ્સી લાના
ત્યાાં ટેબલ પાછળ બેઠેલ માણસે કહ્ ાં : ‘સીસ…. આ લાઈબ્રેરી છે .’
સાંતાએ માફી માગી અને ધીમેથી કહ્ ાં : ‘એક લસ્સી લાના

લગ્નના ત્રણ ચાર મદહના પછી રા!શ થોડો ટેંશનમાાં લાગતો હતો.
એક દદવસ તે ના તમત્ર મનીષે પ ૂછ્ : લગ્ન પછી તારી જીંદગીમાાં શ ફેરફાર આવ્યો છે ?
રા!શે તનરાશાજનક અવાજમાાં કહ્ : કાં ઈ ખાસ નહી, પહેલા એકલતા સતાવતી હતી હવે પત્ની
પત્ની : કાં વારા અને પદરભણત વ્યસ્ક્તમાાં શ ફરક છે ?
પતત : કાં વારાના શટસ ન બટન ઉંધ કે બાયો વળે લ ટાાંગેલ હોય છે અને પરણેલાના શટસ પર બટન જ
નથી ટકતા!
સાંતા : એક લીટર ગાયન દૂધ આપજો.
બાંતા : પરાં ત તમાર વાસણ તો ખ ૂબ જ નાન છે .
સાંતા : ઠીક છે તો બકરીન આપી દો
સાંતા એક દદવસ પ્રેશર કકર લઈને આવ્યો અને બીજા જ દદવસે પાછ આપવા ગયો.
દકાનદાર : શ પ્રોબ્લેમ છે આમા ?
સાંતા : ઘરમાાં જવાન પત્રી છે અને આ સાલ સીટી માટે છે
સાાંતા: ડોકટર સાહેબ, તમારી સારવારથી મને ઘણો ફાયદો થયો છે .
ડોકટર: મને એ યાદ નથી આવત ાં કે મેં તમારી કયારે સારવાર કરી હતી.
સાાંતા: તમે મારી નહીં, પરાં ત મારા કાકાની સારવાર કરી હતી. એ સ્વગસ માાં તસધાવ્યા અને હાં તેમનો
એકમાત્ર વારસદાર હોવાથી તેમની બધી જ તમલકત મને મળી છે .
નટ જમવા માટે એક ખખડધજ હોટેલમાાં ગયો. સ્કલ
ૂ માાં તેની સાથે િણી ચ ૂકેલા ગટને ત્યાાં વેઇટર
તરીકે કામ કરતો જોઇને તેને નવાઈ લાગી.
નટએ ગટને બોલાવ્યો અને કહ્,ાં ‘તને આવી િાંગાર હોટેલમાાં કામ કરતાાં શરમ નથી આવતી?’
ગટએ જવાબ આ્યો, ‘ના, સહેજ પણ નહીં. જો હાં અહીં બનાવેલ ાં ખાવાન ાં ખાતો હોત તો મને શરમ
આવી હોત. હાં તો આ હોટેલમાાં માત્ર કામ કરાં છાં.
મવી દડરે ક્ટર કહેઃ હવે તારે આ સીનમા ૧૫મા માળથી કદવાન છે .

બીચારો નવો એક્ટરઃ પણ સર જો મને કઇ થઇ ગય તો?
દડરે ક્ટરઃ અરે ચીંતા ના કર, આ મવીનો છે લ્લો સીન જ છે .
રોબટસ ને ત્યા ટ્ તવન્સ નો જન્મ થાય છે ,રોબટસ તેના બોસ અજીત પાસે જઇને નામ પછે છે
રોબટસ ઃ બોસ, દોનો બચ્ચો કા નામ ક્યા રખ?
અજીતઃ એક કા નામ રખો પીટર
રોબટસ ઃ એન્ડ બોસ ્ દસરે કા?
અજીતઃ નોન સેન્સ, દસરે કા નામ રખો રીપીટર
બસાંતીઃ િાગ ધન્નો િાગ, આજ તેરી બસાંતી કી ઇજ્જતકા સવાલ હૈ
ધન્નોઃ અરે ત! અપની પડી હૈ , મેરે પીછે ગબ્બરકે ૧૦ ઘોડે પડે હૈ ઉસકા ક્યા?
એક વખત એક િાઇ એક બાંગલાની બેલ વગાડી
નોકરે દરવાજો ખોલ્યો અને કહેઃ તમારે કોન કામ છે ?
પેલો કહેઃ તમારા માભલકન કામ છે , ક્યા છે ?
નોકરઃ શ ાં કામ હત?
પેલો કહેઃ મારી પાસે એમન એક ભબલ હત
નોકરઃ પણ સાહેબ તો કાલે જ બહાર ગામ ગયા છે .
પેલો કહેઃ ઓ મારે તો એ ભબલન પેમેન્ટ એમને આપવાન હત
નોકરઃ અને આ! સવારે તો પાછા પણ આવી ગયા છે .
સાાંતાતસિંહ ને કોઇ ગનાહ માટે અદાલતમા લઇ ગયા, ન્યાયાધીશ કહે, સાાંતાતસિંહ તમને અગાઉ
કેટલી વખત !લની સજા થઇ છે ?
સાાંતાતસિંહ કહે, સાહેબ ૯ વખત
ન્યાયાધીશ કહે, ઓહહો, ૯ વખત, તો તો મારે તમને બહ આકરી સજા આપવી પડશે?
સાાંતાતસિંહ કહે, સાહેબ રે ગ્યલર કસ્ટમર માટે કોઇ દડસ્કાઉન્ટ નથી?
સાાંતાતસિંહનો છોકરો તેને કહેઃ પ્પા મને કહો, તમે મમ્પમીની કઇ વસ્તથી પ્રિાતવત થઇને તેને પસાંદ
કયાસ હતા?

સાાંતાતસિંહ કહેઃ ઓહ્હો તો હવે તને પણ આશ્ચયસ થવા લાગ્ય કે હ એને શ કામ પરણ્યો?
ટીચર કહેઃ કન બોલ જોય આપણે ! િાષા બોલીયે છીયે તેને માત ૃિાષા શ કામ કેવાય છે ?
કન કહેઃ કેમકે પીતાને બોલવાનો વારો તો ક્યારે ય આવતો જ નથી હોતો.!
એક િાઇ, સાાંતાતસિંહને કહે હાં તમારા ઘરની નીચેથી પસાર થતો હતો ત્યારે તમારા છોકરાએ
પત્થરનો ઘા કયો.
સાાંતાતસિંહ કહે, તમને ક્યાાં વાગ્ય?
પેલા િાઇ કહેઃ એ મારી બાજમાથી પસાર થઇ ગયો, એટલે હ બચી ગયો.
સાાંતાતસિંહ કહે, તો એ મારો છોકરો નહી હોય િાઇ
માસ્તર:માનવ કેમ મોડો પડયો?
માનવ:મારા નાના િાઈએ ને વાળ કપાવા લઈ ગયો હતો.
માસ્તર:આ કામ તારા પ્પા કરી શક્યા હોત.
માનવ:મારા પ્પા કરતા હજામ વાળ સારા કાપે છે .
અલ્યા “મનીયા” માસ્તરે પછ્”ાં જો તારા બાપા ને 50 રપીયા ધોબીને ,243 રપીયા વાસણ વાળા ને
૨૧૨ દધવાળાને આપવા ના હોયે તો તારો બાપા શ કરે ?
મનીયા એ જવાબ આ્યો “કશ ાં નહીં સાહેબ મારા બાપા ઘર બાર છોડી ને િાગી જાય.
સાાંતા : યાર, મને લાગત ાં હત ાં કે આ દતનયામાાં હાં જ મ ૂખસ છાં.પણ એવ ાં નથી!
બાંતા : કેમ શ ાં થય?
ાં
સાાંતા : કાલે મેં મારી પત્નીને કાશ્મીરી સફરજન લાવવાન ાં કહ્ ાં હત.ાં
બાંતા : તો શ ાં થય?
ાં
સાાંતા : આ! કાશ્મીરથી ફોન આવ્યો કે તે ણે સફરજન ખરીદી લીધાાં છે .
પ્પા : સાાંતા, તારા ગણીત મા કેટલા માક્સસ આવ્યા.
સાાંતા : િાઈ કરતા દસ ઓછા.
પ્પા : િાઈનાાં કેટલા માક્સસ આવ્યા.

સાાંતા : િાઈનાાં દસ માક્સસ આવ્યા.
સાાંતા કાર ચલાવી રહ્યો હતો ત્યારે સાંતાએ એક જગ્યાએ બોડસ માાં લખેલ ાં વાાંચ્ય ાં કે અહીં કાર પાકસ
કરવા માટે તવચાર કરવો નહીં, એટલે સાંતાએ વગર તવચાયે કાર પાકસ કરી દીધી.
ન્યાયાધીશ:તેં હજ બે દીવસ પહેલાાં જ 100 રપીયાની ચોરી કરી હતી.અને આ! ફરીથી ચોરી
કરી.તને શરમ નથી આવતી?
ચોર:જજસાહેબ,આ્લી મોંઘવારીમાાં 100 રપીયા કેટલા દીવસચાલે?
ગ્રાહક:વેઈટર,આ બધ ાં શ છે ? મટરપનીરમાાં પનીર દે ખાત ાં જ નથી.
વીઈટર:અરે ,સાહેબ તમે ક્યારે ય ગલાબજાાંબમાાં ગલાબ જોય ાં છે ?
બોસ : તમ. ઠક્કર, પહેલાાં તો તમે ઑદફસે મોડા આવતા અને વહેલા જતા રહેતા. હમણાાં હમણાાં
વહેલા આવો છો અને મોડા જાઓ છો. શ ાં કારણ ?
તમ.ઠક્કર : સાહેબ, હમણાાં મારાાં સાસ આવ્યા છે !
તશક્ષક (તવદ્યાથીને) : શાસ્ત્રીય સાંગીત અને દડસ્કો સાંગીતમાાં શ ાં તફાવત ?
તવદ્યાથી : સાહેબ, બાંનેમાાં માથાથી તે પગ સધીનો તફાવત છે .
તશક્ષક : ‘કઈ રીતે ?
તવદ્યાથી : સાહેબ, શાસ્ત્રીય સાંગીત સાાંિળતાાં લોકો માથ ાં હલાવે છે અને દડસ્કો સાંગીત સાાંિળતી
વખતે પગ હલાવે છે .
ટીન : મમ્પમી, 1 રૂતપયો આપ ને … ભબચારો ડોસો ક્યારની બ ૂમો પાડે છે .
મમ્પમી : ‘એ શ ાં કહે છે ?
ટીન : ‘એ કહે છે .. ફુગ્ગાની દકિંમત ફક્ત એક રૂતપયો….
ડૉક્ટર (સાાંતાને) : ‘મેં ! દવાનાાં પડીકાાં તમને મધ સાથે લેવાનાાં કહ્યાાં હતાાં તેનાથી તમને કાં ઈ
ફાયદો થયો ?
સાાંતા : ‘તમે પડીકાાં જરા પાતળા કાગળમાાં બાાંધજો.

ડૉક્ટર : કેમ ?
સાાંતા : ‘બહ જાડા કાગળન ાં પડીકાં ગળે નથી ઊતરત ાં !
શેઠાણી : ‘આમ િીખ માગે છે એના કરતાાં મહેનત કરતો હોય તો !
ભિખારી : ‘મહેનત તો કરાં જ છાં ને ?
શેઠાણી : ‘એ કેવી રીતે ?
ભિખારી : ‘આ જઓને… તમારી પાસેથી પૈસા કઢાવવા કે ટલી બધી મહેનત કરવી પડે છે .
શાાંતાબહેન તપયર ગયા હતા. શાાંતતલાલના અનેક પત્રો છતાાં તવલાંબ કરતા હતા. છે વટે શાાંતતલાલે
એક યસ્ક્ત કરી. તેણે શાાંતાબહેનને પત્ર લખ્યો કે : ‘સામેવાળા સરલાબેન મારાં બહ ધ્યાન રાખે છે .
રોજ ગરમ રસોઈ જમાડે છે . અને ! કાં ઈ જોઈત ાં હોય તે આપી જાય છે …’ટપાળ મળતાાં જ
શાાંતાબહેન ઘેર આવવા રવાના થયા !
‘મારા પત્રના બાંને લગ્ન તનષ્ફળ નીવડયાાં.
કેવી રીતે ?
તેની પહેલી પત્ની કોઈની સાથે િાગી ગઈ… અને આ બીજી કોઈની સાથે િાગી જતી નથી !
પત્ની પતતને હાંમેશા ફદરયાદ કરતી હતી કે તમે મારા માટે કાં ઈ િેટસોગાદ લાવતા નથી. કે મને
ક્યારે ય ફરવા લઈ જતા નથી. એક દદવસ પતતને થય ાં કે ખરે ખર મારે એને માટે કાં ઈ લઈ જવ ાં
જોઈએ. એણે સાડી પેક કરાવી અને પત્ની પાસે જઈને કહ્ ાં : ‘વ્હાલી, ચાલ આ સાડી પહેરી લે.
આપણે આ! સાાં! ફરવા જઈએ…’પત્ની : ‘હાય… હાય… આ! આ મન્નો દાદરે થી પડી ગયો….
બેબી દાઝી ગઈ… અને એ એટલ ાં ઓછાં હત ાં કે તમે પાછા પીને આવ્યા ?’
તશક્ષક:મન બોલ તો,આ ઈંડ પડય છે તેમાાંથી બચ્ચ ાં કે વી રીતે તનકળશે?
મન: સાહેબ,પેહલા મને એ કહો કે બચ્ચ ઈંડામાાં ક્યાાંથી ગય.ાં
વ્યાકરણના તપદરયડમાાં સ્સ્મતા મે ડમ બાળકોને દિયાપદના કાળ શીખવી રહ્યાાં હતાાં. એમણે કનને
પ ૂછ્ ાં : ‘‘હાં સદ
ાં ર છાં. એ કયો કાળ કહેવાય.’’ કન -મેડમ ! એ ભ ૂતકાળ કહેવાય.

તશક્ષક : કેટલાક મ ૂરખા લોકો એવા સવાલ પ ૂછતા હોય કે ડાહ્યા લોકો પણ એનો જવાબ આપી
શકતા નથી. ટીન : સર ! એટલા માટે જ અમે તમારા સવાલના જવાબ આપી શકતા નથી.
મેડમ : મન્ની ! તને ખબર છે કે ઇંદદરા ગાાંધી જયારે તારા !વડાાં હતા ત્યારે વગસ માાં મોનીટર હતાાં ?
મન્ની : જી મેડમ ! મને ખબર છે અને મને એ પણ ખબર છે કે તેઓ જયારે તમારા !ટલા હતા
ત્યારે િારતના વડાપ્રધાન હતા.
નીતા : ગીતા ! તારા પ્પા કયાાં સધી િણે લા છે ? ગીતા : બી. એ. સધી નીતા : બસ !! ફકત બે
અક્ષર સધી િણ્યા છે અને તે પણ ઊંધા ?
પ્રેતમકા(પ્રેમીને)- શ ાં વાત છે , ત ખ ૂબ ઉદાસ લાગી રહ્યો છે ?
પ્રેમી – મેં હમણાાં જ એક કરણાાંત બક વાાંચી છે .
પ્રેતમકા – કઈ બક ?
પ્રેમી -બેંકની પાસબક.
એકવાર એક ડોક્ટરે ઝાડાના દદીને ઉધરસની ગોળી આપી દીધી.
કાં પાઉન્ડર- સર, કેમ તમે જલાબની ગોળીને બદલે આ ઉધરસની ગોળી આપી દીધી?
ડોક્ટર- હવે એ ઉધરસ ખાતા પહેલા ૧૦૦૦ વાર તવચારશે
એકવાર સરદારજીઓનાાં ગામમાાં નદી ઉપર ભબ્રજ બન્યો.
ભબલ્ડર- હાશ…સરસ કામ થઇ ગય.ાં
એક સરદાર- હાસ્તો…પહેલા તડકામાાં તરીને સામે કીનારે જવ ાં પડત ાં હત.ાં હવે છાાંયડામાાં જવા
મળશે
એક પોપટ (પક્ષી) અને તેનો માભલક તવમાનમાાં સફર કરી રહ્યાાં હતા.
એરહોસ્ટેસને જોઈ પોપટે સીટી મારી.
એરહોસ્ટેસે પાછાં વળીને જોઈ સ્માઈલ આપી.
આ જોઈ પોપટના માભલકે પણ સીટી મારી…
એરહોસ્ટેસ નારાજ થઈ ગઈ અને તેણે ફરીયાદ કરી દીધી…

બન્નેને તવમાનમાાંથી બહાર ફેંકી દે વાની જાહેરાત થઈ…
દરવાજા પર પોપટે માભલકને કહ્ ાં ઉડતા આવડે છે ?
માભલક: નહીં
પોપટ: તો પછી સીટી શ ાં કામ મારી??
પત્ની :- પતત ને અલા પેલો માણસ ક્યારનો મને જોયા કરે છે .
પતત :- પત્ની ને એ તો તને જોવાનોજ એમાાં હાં કશ ાં કરી સકાં તેમ નથી.
પત્ની :- કેમ
પતત :- એ િાંગાર વાળો છે
છોકરી ના ગાલ પર ગલાબ મારવા થી…….
અંગ્રેજી છોકરી:- ડાભલિંગ ય આર સો નોટી…
ઉદસ છોકરી:- નદહ કરો જાન.ાં .
શીખ છોકરી:- તસ્સી વડે રોમાલન્ટક હો…
ગજરાતી છોરી :- શ ાં ધાંધા કરે છે ? ડોબા !વા આંખ માાં વાગ્ય ાં
જમાઈ ન ાં સાસરીયા માાં ઘણ ાં માન હોય છે . બોલો કેમ?
કેમ કે બધા ને ખબર હોય છે કે જમાઈ
અમારા “વાવાઝોડા” ને સાચવી ને બેઠો છે
િગવાને સ્ત્રીઓને ……..


સદ
ાં ર બનાવી



સારાં મગજ આ્ય ાં



હરણ !વી આંખો આપી



ગલાબ !વા હોઠ આ્યા



્યાર થી િરે લ ાં દદલ આ્ય ાં

અને પછી …….


જીિ આપીને બધા પર પાણી ફેરવી દીધ ાં

જરા ઊંડેથી તવચારીએ તો એવ ાં લાગે છે કે ત્રણ ત્રણ પત્નીઓ જોડે પાાંચ પાાંચ વરસ સધી ઘરની
બહાર નીકળ્યા વગર રહીને ત્રાસી ગયેલા ઓસામા ભબનલાદે ને જ અમેદરકન લશ્કરને બોલાવ્યા
હશે!
એક માણસના ટી શટસ ઉપર નીચેન ાં લખાણ હત ાં
બધીજ છોકરીઓ ડાકણ છે
પરાં ત મારી પત્નીતો મહારાણી છે
“
“
પેલી બધીઓની!
દકલ્લો બનાવવા માટે લાખો કારીગરોની જરૂર પડે છે , દે શની રક્ષા માટે હજારો સૈ તનકોની જરૂર પડે
છે , પરાં ત ઘરને સખી કરવા માટે ફક્ત એક સ્ત્રીની જરૂર હોય છે ......સારી કામવાળી!
એવ ાં કહેવાય છે કે સ્ત્રી જયારે આંખો બાંધ કરે ત્યારે તે !ને ચાહતી હોય તેન ાં ભચત્ર નજર સમક્ષ
આવે છે અને પરષ જ્યારે આંખો બાંધ કરે ત્યારે સ્લાઈડ શો ચાલ થઇ જાય છે .
દારની શોધ ઘણી જ અદભત છે ! તમે એકવાર ડબલ પેગ લો એટલે તમને સીન્ગલ હોવાની
અનભ ૂતત થવા માાંડે.
પત્ની સાથે સમાધાનનો મતલબ એવો નથી કે તમે ખોટા છો અને તમારી પત્ની સાચી છે .
હકીકતમાાં તો તમારા ઈગો કરતા તમારા માથાની અગત્યતા વધારે છે !
કોઈપણ માણસને નીચેની ચાર વસ્તઓથી સાંતોષ નથી થતો
(૧) મોબાઈલ
(૨) ઓટોમોબાઈલ
(૩) ટી.વી.
(૪) પત્ની
કારણ કે એનાથી સારાં મોડેલ આજબાજમાાં ઉપલબ્ધ હોય છે !

લગ્ન તો પબ્લીક ટોયલેટ !વા હોય છે
કારણ કે ! બહાર ઉિા હોય છે તે અંદર જવા ઉતાવળા હોય છે
અને અંદર ગયેલા તેમાાંથી બહાર નીકળવા ઉતાવળા હોય છે .
માદફયા કરતાાં વાઈફ કેમ ડેન્જરસ હોય છે ?
કારણ કે માદફયાને તમારા પૈસા જોઈએ, જો તે ન આપો તો પછી તમારો જીવ જોઈએ.
જ્યારે પત્નીને બાંને જોઈએ!
એક નસસ રાત્રે નોકરી પરથી પાછી આવી અને બેડરૂમમાાં ગઇ. ત્યાાં તેણે ધાબળો નીચે ચાર પગ
જોયા. એટલે તે ણે ગસ્સામાાં બીજા રૂમમાાંથી બેઝ બોલન ાં બેટ લાવી અને ચાર પગો પર સખત
ધોકાબાજી કરી. પછી તે રસોડામાાં પાણી પીવા ગઇ. તો ત્યાાં તેનો પતત કોફી પીતો હતો. તેના
પતતએ કહ્ ાં કે તારા માતા-પીતા આવ્યા છે , તેમને મેં આપણા બેડરૂમમાાં સવા કહ્ ાં છે . જા જઈને
તેમના ખબર-અંતર પ ૂછી આવ!
એક છોકરો બીયર પીતા પીતા છોકરીને કહે, “ આઈ લવ ય”ાં
એટલે પેલી છોકરી બોલી આ ત ાં બોલે છે કે તારો બીયર બોલે છે ?
છોકરાએ જવાબ આ્યો. હાં બોલ ાં છાં, મારા બીયરને!
હાથીની બાઈકમાાં પાંકચર પડ્ ાં એટલે કીડીએ પોતાની સ્કટી પર હાથીને લીફ્ટ આપી. થોડે ગયા
પછી કીડી એ હાથીને કહ્ ાં કે નીચો નમીને સાંતાઈજા, મારા પ્પા જોશે તો ખોટી બબાલ કરશે અને
તને વગર લેવે દે વે ધોઈ કાઢશે
એન.આર.આઈ: બાપ છોકરી જોવા ગયા હતા તો કેવી લાગી?
બાપ: રાં ગે કાળી છે અને કાને ઓછાં સાાંિળે છે .
એન.આર.આઈ: મને તમારા ગજરાતીમાાં સમજણ નદહ પડી, અંગ્રેજીમાાં કહો ને.
બાપ: બ્લેક બેરી
તશક્ષક: સાાંતા તે હોમવકસ કેમ નથી કયું?

સાાંતા: સાહેબ, હાં તો હોસ્ટેલમાાં રહાં છાં એટલે ઘેર(હોમ) જઈશ ત્યારે કરીશ
સાાંતા: દવા લેતા પહેલા તેની બાંને બાજઓ ચાવી ગયો
બાાંટા: સાાંતા ત ાં બે સાઈડ કેમ પહેલા ચાવી ગયો?
સાાંતા: સાઈડ ઇફેક્ટ નદહ થાય એટલે!
પ્રેતમકા: મારી બથસ ડે ગીફ્ટ ક્યા છે ?
પ્રેમી: જો સામે પેલી લાલ ચટાક રાં ગની ફરારી દે ખાય છે ને!!!!!!
પ્રેતમકા: થેન્ક્ વેરીમચ, તે તો ખબજ કીમતી િેટ આપી
પ્રેમી: મેન્સન નોટ, મેં તારા માટે એવા જ કલરની નેઈલ પોલીશ લીધી છે !
પત્નીને પતત ઉપર શક હતો કે તેને તેની કામવાળી બાઈ સાથે લફરાં છે . એક દદવસ પત્નીએ
કામવાળી બાઈને પતતને કહ્યા વગર જ એક અઠવાદડયાની રાજા આપી દીધી. રાત્રે સતા એટલે
પતતએ કહ્ ાં કે મને પેટમાાં ગરબડ લાગે છે એટલે બાથરૂમ જઈ આવ.ાં પતત બાથરૂમ તરફ ગયો
એટલે તરતજ પત્ની કામવાળીના રૂમમાાં જઈને કામવાળીની પથારીમાાં લાઈટ બાંધ કરીને સઈ ગઇ.
થોડીવારમાાં એ આવ્યો અને શાાંતતથી જલ્દી જલ્દી સેક્સ પતાવી દીધ,ાં એટલે પત્નીએ કહ્ ાં કે
કામવાળીની પથારીમાાં હાં હઈશ એવી હોવાની સાંિાવના તને હતી? એટલ ાં કહીને પત્નીએ લાઈટ
ઓન કરી.
એટલે તરતજ વોચમેને કહ્,ાં નાાં શેઠાણી, એવી તો કલ્પના પણ નાાં કરી શકાં .
બોધ: ઘણીવાર વધારે પડતી હોતશયારી મારવાથી માની છઠ્ઠીન ાં ધાવણ યાદ આવી જાય એવો
કડવો અનિવ થાય છે .
પહેલા છ વષસમાાં પત્ની પતતને કેવી રીતે બોલાવે છે
પહેલા વષે: જાન ાં
બીજા વષે: ઓ,જી
ત્રીજા વષે: સાાંિળો છો કે?
ચોથા વષે: ઓ, ટીનીયાના પ્પા
પાાંચમાાં વષે: ક્યાાં મરી ગયા છો?
છઠ્ઠા વષે: તમે આવો છો કે હાં આવ?ાં

સાાંતાની પત્ની સરદારજી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પાસે જઈને કમ્પ્લેન કરે છે કે સાાંતા ચાર દદવસથી
બટાકાાં લેવા ગયો છે પણ હજ સધી આવ્યો નથી. સરદારજી ઇન્સ્પેક્ટર એની વાઈફ ને કહે છે કે તો
બહેન એક કામ કર ત ાં કોઈ બીજ ાં શાક બનાવી લે.
એક વાર સાંતાએ એક રકને ખોટી રીતે ઓવરટેક કરી એટલે રક ડ્રાઈવર ગસ્સે થઈને સાાંતાની કાર
આગળ રક ઉિી કરી દીધી. પછી એક ચોકથી ગોળ સકસ લ બનાવ્ય ાં અને સાાંતાને એમાાં ઉિો રાખ્યો
અને ત્યાાંથી ખસશે તો જોવા !વી તારી હાલત કરી નાખીશ કરીને. પછી ડ્રાઈવરે સાાંતાની કારની
સીટ ચ્પથી કાપી નાખી. એ જોઈને સાાંતા હસવા માાંડયો એટલે ડ્રાઈવરને વધારે ગસ્સો આવ્યો
એટલે તેણે બેઝબોલ બેટથી કારના ગ્લાસ ફોડી નાખ્યા એટલે સાાંતા વધારે જોરથી હસવા માાંડયો.
એટલે ડ્રાઈવરને વધારે ગસ્સો આવ્યો અને તેણે પેરોલ છાાંટીને સાાંતાની કાર સળગાવી દીધી.
એટલે સાાંતા વધારે જોરથી હસવા માાંડયો. ડ્રાઈવરને એકદમ વધારે ગસ્સો આવ્યો એટલે એણે
સાાંતાને થ્પડ મારીને પ ૂછ્ ાં કે એમાાં હસવાન ાં શ ાં છે ? સાંતાએ જવાબ આ્યો તમે આ બધ ાં કરતા
હતા ત્યારે હાં ચાર વાર ગોળ કાં ડાળાની બહાર નીકળ્યો હતો!
છોકરો: જ્યોતતષ મહાશય, મારા લગ્ન કેમ નથી થતા?
જ્યોતતષ: કેવી રીતે થાય તમારી કાં ડળીમાાં તો સખ જ સખ લખ્ય ાં છે !
તવચારો કે દતનયામાાં છોકરી નહીં હોત તો શ ાં થાત?
ગલીઓ.......સમસામ
કોલેજ.........વેરાન
દતનયા........પરે શાન
મઝ
ાં ૂ ાયેલો ....ઇન્સાન
ના.....તપ્રયે
ના.....તપ્રયતમા
ચારે બાજ “જય હનમાન”
! માણસ પોતાની પત્નીથી બીવે છે તે સીધો સ્વગસ માાં જાય છે અને ! નથી બીતો તે ને માટે તો
ધરતી જ સ્વગસ છે !

!ની થઇ ગઇ છે તે િોગવી લો અને !ની થવાની છે તે તવચારી લો!
આઘાત!
એક છોકરો એક સામે રહેતી છોકરીના પ્રેમમાાં પડે છે
એક દદવસ છોકરાનો બાપ બાંનેને તસનેમા હોલમાાં જોઈ જાય છે
છોકરો ગિરાઈ જાય છે .
છોકરાનો બાપ છોકરાને પ ૂછે છે “આ છોકરી કોણ છે ?”
છોકરો: હાં તેને પ્રેમ કરાં છાં અને તેની જોડે લગ્ન કરવા માાંગ છાં.
બાપને આઘાત લાગે છે
બાપ: એ શક્ય નથી. કારણ કે એ તારી બહેન છે !
એટલે છોકરાને આઘાત લાગે છે
ત્યાાં સ્ટોરીમાાં ટ્ તવસ્ટ આવે છે
છોકરાની માાં કહે છે બે ટા,ગિરાઈશ નહીં,હાં તારા લગ્ન કરી આપીશ કારણ કે ત ાં એમનો છોકરો
નથી!
બાપને આઘાત લાગે છે !

એક બાબા રામદે વના િક્ત ડોક્ટર પાસે ગયા.
ડોક્ટર: પ ૂછ્ ાં શ ાં તકલીફ છે .
િક્ત: સવારે ઉઠાં છાં અને રામદે વજીના યોગ કરવાન ાં શર કરાં અને શ્વાસની તકલીફ થાય છે
ડોક્ટર: સવારે કે ટલા વાગે ઉઠો છો?
િક્ત: સવારે આંઠ વાગે ઉઠાં છાં.
ડોક્ટર: સવારે વહેલા ઉઠવાન ાં શર કરો તો તકલીફ દૂર થઇ જશે. કારણ કે સવારે છ વાગે તો
રામદે વના ચેલાઓ બધો ઓસ્ક્સજન ખલાસ કરી નાખે છે !
એક છોકરી કાડસ ની દકાનમાાં કાડસ લેવા ગઇ અને દકાનદારને પ ૂછ્ ાં કે તમારી પાસે “હાં ફક્ત તને
એકલાને જ પ્રેમ કરાં છાં”. એવો કાડસ છે ?
દકાનદાર: હા, એવો કાડસ છે .

છોકરી: દસ કાડસ પેક કરી આપો!
લાલ પ્રસાદ યાદવ એક દકાનમાાં ગયા અને દકાનદારને પ ૂછ્ ાં કે આ બળદના ફોટાની શ ાં દકિંમત
છે ? દકાનદારે કહ્ ાં લાલ સાહેબ, એ બળદનો ફોટો નથી, અરીસો છે !
એક ગભણતના તશક્ષકને તવજ્ઞાનની તશભક્ષકા સાથે પ્રેમ થઇ ગયો. તશક્ષકે તશભક્ષકાને કહ્:ાં જ્યારથી
તારી સાથે પ્રેમ થઇ ગયો છે ત્યારથી મારાં ગભણત મારા વશમાાં નથી. દરે ક કામ માઈનસ થાય છે .
કોઈપણ કામ ્લસ નથી થત.ાં તશભક્ષકાએ જવાબ આ્યો: તારા પ્રેમનો જાદ મારા ઉપર એવો
છવાઈ ગયો છે કે કાબસનડાયોક્સાઈડ બહાર નથી નીકળતો અને ઓક્સીજન અંદર નથી આવતો!
ઉત્તરપ્રદે શમાાં(ઉ.પ્ર.) એક સ્કલમાાં ઇન્સ્પેકશન માટે એક ઇન્સ્પેક્ટર ગયો.
તેણે એક છોકરાને પ ૂછ્:ાં ઉ.પ્ર.ના મખ્યમાંત્રી કોણ છે ?
છોકરો : રામલાલ યાદવ
ઇન્સ્પેકટર: રામલાલ યાદવ કોણ છે ?
છોકરો: એ તો મારા બાપજીન ાં નામ છે . પાાંચ વરસથી ઘરે નથી આવ્યા એટલે મને થય ાં કે એ જ
હશે.
ઇન્સ્પેક્ટર: ત ાં કેવો છોકરો છે કે તને ઉ.પ્ર.ન મખ્યમાંત્રીન ાં નામ નથી ખબર!
છોકરો: હાં તો ગોવાળીયો છાં, આતો માસ્ટર સાહેબે ૧૦ રૂતપયા અહી આવવાના આ્યા એટલે
આવ્યો છાં. પૈસા મને તમે આપશો કે માસ્ટર સાહેબ આપશે?
ઇન્સ્પેક્ટર માસ્તરને બોલાવીને ધમકાવે છે અને માસ્તરને કહ્ ાં આ છોકરો તો નકલી છે .
માસ્ટર: સાહેબ એની મને ખબર નથી, અસલી માસ્તરતો આ.પી.એલ.ની મેચ જોવા ગયા છે .એમણે
મને દદવસના ૧૦૦ રૂતપયા આપવાન ાં કહ્ ાં એટલે હાં આવ્યો છાં.એટલે ઇન્સ્પેક્ટર ગરમ થઈને
તપ્રન્સીપાલની ઓદફસમાાં જાય છે અને તપ્રસ્ન્સપાલને કહે છે અહી આ બધ ાં શ ાં ચાલી રહ્ ાં છે ? તવદ્યાથી
નકલી,માસ્ટર નકલી. એટલે તપ્રસ્ન્સપાલે ૫૦૦૦ રતપયાન થોકડી એમને ધરતા કહ્ ાં કે અસલી
તપ્રન્સીપાલતો મજરો જોવા ગયા છે અને મને એક દદવસના ૨૫૦ રૂતપયા આપવાન ાં કહીને મ ૂકી
ગયા છે અને કહ્ ાં કે ઇન્સ્પેકટરને આ પૈસા આપી દે જો એટલે એ બધી ફાઈલોમાાં સહી કરી નાખશે.
ઇન્સ્પેકટરે કહ્ ાં કે મને અસલી ઇન્સ્પેકટરે દદવસના ૫૦૦ રૂતપયા આપવાન ાં કહ્ ાં છે એટલે ૫૦૦૦
રતપયામાાં સહી કરાં છાં, બાકી અસલી ઇન્સ્પેક્ટર તો ૧૦૦૦૦થી ઓછો એક પૈસો પણ ઓછો નહીં લે!

બાપ: જો દીકરા, દીકરો તો શ્રવણ કહેવાય !ને એના માતા-તપતાને કાવડમાાં લઈ જઈને જાત્રા
કરાવી. એટલે બી! દદવસે દીકરો કાવડ લઈને ઘરમાાં આવ્યો એટલે બાપે પ ૂછ્ ાં કે આ કાવડ શ ાં
કરવા લાવ્યો?
દીકરો: તમને જાત્રા કરાવવા માટે. પરાં ત મારે તે પહેલા એક કામ કરવ ાં પડશે.
બાપ: શ?ાં
દીકરો: પહેલા મારે તમારા બાંનેની આંખો ફોડી નાખવી પડશે. કારણ કે શ્રવણના માાં-બાપ આંધળા
હતા!
પતત: આપને દીકરાને એવા સારા સાંસ્કાર આપવા જોઈએ !થી તે રામ !વો બને
પત્ની: મારે દીકરાને કોઈ કાળે રામ !વો નથી બનાવવો
પતત: પણ, કેમ?
પત્ની: મને તમે દીકરાને કેમ રામ !વો બનાવવા માાંગો છો તેની તમારી ચાલાકી ખબર છે .
દીકરાને વનવાસમાાં મોકલીને રાજા દસરથની !મ ત્રણ ત્રણ પત્નીઓ સાથે લહેર કરવી છે .
એક સરદારજી અતનદ્રાની તકલીફને લઈને દાક્તર પાસે ગયો. દાક્તરે તે ને તપાસીને કહ્ ાં કે તમારી
તભબયત તો એકદમ ઓલરાઈટ છે . તમને મગજની બીમારી છે . શા માટે તમે તમારી મશીબતને
યાદ રાખીને સાથે સઈ જાાંવ છો? પછી ઊંઘ ક્યાાંથી આવે?
સરદારજી: સાહેબ, એતો મને પણ ખબર છે પરાં ત મારી પત્ની એકલા સવાનો ઇનકાર કરે છે !
િગવાનને ગસ્સો ક્યારે આવે છે ?
જયારે કોઈ કાં વારી છોકરી પ્રેગ્નન્ટ છે એવ ાં માાં જાણે અને તરતજ જોરમાાં બોલી નાખે કે
“હે િગવાન, આ તે શ ાં કયું?”
સરકારી હજામ: કતપલ તસબ્બલ સાહેબ એક સવાલ પછાં ?
કતપલ તસબ્બલ: પછને ,ત ાં તો ઘરનો માણસ છે .
સરકારી હજામ: સાહેબ, આ સ્વીસ બેંકની શ ાં બબાલ છે ?
કતપલ તસબ્બલ ગસ્સે થઈને : અરે ગધેડા ત ાં વાળ કાપે છે કે ઇન્ક્વાયરી કરે છે . છાનોમાનો બાલ
કાપ.
બી! દદવસે પ્રણવ મકરજી વાળ કપાવવા આવ્યા

સરકારી હજામ: મકરજી સાહેબ આ કાળાં નાણાની શ ાં બબાલ છે ?
પ્રણવ મકરજી ગસ્સે થઈને: ત ાં મને આવો સવાલ પ ૂછવાવાળો કોણ?
સરકારી હજામ: માફ કરજો સાહેબ, હવે આવો સવાલ નદહ પછાં.
બીજી દદવસે સી.બી.આઈ.વાળા સરકારી હજામની ઉલટ તપાસ લેવા આવ્યા
સી.બી.આઈ.: ત ાં શ ાં બાબા રામદે વનો એજન્ટ છે ?
સરકારી હજામ: ના સાહેબ.
સી.બી.આઈ.: તો શ ાં અન્ના હજારે નો એજન્ટ છે ?
સરકારી હજામ: ના સાહેબ
સી.બી.આઈ.: તો પછી વાળ કાપતી વખતે કોંગ્રેસી નેતાઓને ફાલત ાં સવાલો કેમ પ ૂછે છે ?
સરકારી હજામ: મને ખબર નથી પડતી કે આ કોંગ્રેસી નેતાઓને સ્વીસ બેંક કે કાળા નાણા વીશે
સવાલ પછાં એટલે એમના વાળ ઉિા થઇ જાય છે અને મને આ ટાલીયાઓના વાળ કાપવાન ાં
સહેલ ાં પડે છે !
બીમાર પતત અને પત્ની
બીમાર પતતને એની પત્નીએ કહ્:ાં
આ વખતે તો કોઈ ઢોરના ડોક્ટરને બતાવો તો જ સારાં થશે!
પતત: એમ કેમ?
પત્ની:
રોજ સવારે મરઘાની !મ વહેલા ઉઠી જાવ છો.
ઘોડાની !મ દોડી દોડીને કામ પર જાવ છો
લોમડીની !મ અદહયા તહીયાથી પૈસા િેગા કરીને ચેક પાસ કરાવો છો
ગધેડાની !મ આખો દદવસ વૈતરાં કરો છો
ઘરે આવીને બધા ઉપર કતરાની !મ િસ િસ કરો છો
અને પછી પાડાની !મ ઘસઘસાટ ઉંઘી જાવ છો
ભબચારો માણસોનો ડોક્ટર તમને કેવી રીતે સારા કરી શકે?
છગને મગનને કહ્ ાં કે મારા દાદા ક્યાાં વરસે અને કયે દદવસે મરવાના છે તે ચોક્કસ કહેતા હતા.
અરે દદવસ તો શ ાં કેટલા વાગે મરવાના છે તે પણ જાણતા હતા.
મગન: એ કેવી રીતે શક્ય છે ?

છગન: મારા દાદાને ન્યાયધીશે કહ્ ાં હત ાં કે આ દદવસે અને આ ટાઈમે તને ફાાંસી આપવામાાં
આવશે.
એક ગધેડો: અરે યાર મારો માભલક મને ખબજ મારે છે .
બીજો ગધેડો: તો ત ાં િાગી કેમ નથી જતો?
પહેલો ગધેડો: િાગી તો જાઉં પરાં ત અદહયા મારાં િતવષ્ય ઘણ ાં જ ઉજળાં છે . મારા માભલકની સદ
ાં ર
છોકરી જયારે તોફાન કરે છે ત્યારે મારો માભલક કાયમ કહે છે કે તારા લગ્ન ગધેડા સાથે કરી
દઈશ. બસ,એજ આશાએ અહીંથી િાગી નથી જતો.
બોધ: ખોટી આશા રાખવાથી તમારાં િતવષ્ય તો નથી સધરવાન,ાં પરાં ત વતસ માનન ાં દ:ખ તો જરૂર
ઓછાં થાય છે .
છગને નવી સ્વીફ્ટ કાર ખરીદી. કારની પાછળ લખાવ્ય ાં “ સાવન કો આને દો”.
કારને પાછળથી એક રકે ટક્કર મારી.
રકપર લખેલ ાં હત ાં “આયા સાવન ઝુમકે”
જીન: હકમ કરો આકા!
આકા: મારા એકાઉન્ટમાાં જલ્દીથી દસ કરોડ રૂતપયા જમા કર અને કટરીના જોડે મારા લગ્ન કરાવી
દે .
જીન: આકા, હકમ કરો, બકવાસ નદહ કરો.
એક દ:ખી માણસ: આવી જજિંદગી કરતા તો મોત સારાં
એકા એક યમદૂત આવીને કહે: તમારી જાન લેવાનો હકમ છે .
દ:ખી માણસ: લો કરો વાત, હવે તો માણસ મજાક પણ નથી કરી શકતો!
ૂ ા કપડા કેમ પહેરે છે ?
બોસ: ત ાં આટલા ટાં ક
ૂ ા પગારમાાં આવા ટાં ક
ૂ ા કપડા જ આવે છે
સેિેટરી: આટલા ટાં ક
બોસ: ચાલ ત્યારે આજથી તારો પગાર બાંધ

એક પ્રશ્ન: ૧૪મી ફેબ્રઆરીએ વે લેન્ટાઈનને દદવસે લોકો એવ ાં તો શ ાં કરે છે કે બરાબર નવ મદહના
પછી ૧૪મી નવેમ્પબરે “બાળદીન” મનાવવો પડે છે ?
एक दिन िोननया िांधी के िपने में महात्मा िांधीजी आकर बोले ,"मैने मरते िमय क ग्रें ि को
िाििी, ईमानिारी , टोपी, चश्मा और डंडा दिया था, कह ं है वो?"

िोननया ने अत्यंत ववनम्रता िे कहा,"टोपी तो राहुल लोि़ों को पहना रहा है . िाििी मेरे और वियंका

के पाि है . चश्मा मनमोहन के पाि है . ईमानिारी स्स्वि और ईटली के बैंक में िेफ है और डंडा आम
आिमी की िेवा में लिा रखा है

ભબહારમાાં એક પ્રચલીત ગીત: “હમ દો ઔર હમારે દો”
ઉંન કે બાદ જીતને િી હો સબ કો પાંજાબ ઔર હદરયાણા િેજ દો.
ભિખારી: સાહેબ એક રૂતપયો આપો
ચાંદ અમદાવાદી: કાલે આવ!
ભિખારી: સાલા આ કાલે આવ!માાં તો અમદાવાદમાાં મારા લાખ્ખો રૂતપયા ફસાયા છે .
પતત હોટલ મેનેજરને: જલ્દી કરો, જલ્દી કરો મારી પત્ની બારીમાાંથી કદીને આપઘાત કરવા માાંગે
છે !
મેનેજર: પણ એમાાં હાં શ ાં કરી શકાં ?
પતત: નાલાયક, બારી નથી ખલતી!
છગન : મારી પત્નીતો સ્વગસ ની અ્સરા છે
મગન : ત ાં તો નશીબદાર છે છગન, મારી પત્ની તો હજ જીવે છે !

કરણ જોહરનો માસ્ટર ્લાન:
કછ કછ હોતા હૈ!

તમારા તમત્રોને પ્રેમ કરો

કિી ખશી કિી ગમ

તમારા માતા-તપતાને પ્રે મ કરો

કાલ હો ના હો

તમારા પડોશીને પ્રેમ કરો

કિી અલતવદા ના કહેના

બીજાની પત્નીઓને પ્રેમ કરો

દોસ્તાના

આખરે એ એના મ ૂળ મદ્દાપર આવ્યો!. સમજણ પડી?

છગન: િાિીન ાં શ ાં નામ રાખ્ય ાં છે ?
મગન: ગગલ
છગન: કેમ ગગલ નામ રાખ્ય?ાં
મગન: સવાલ એક પ ૂછો જવાબ દસ મળે !
િારતીય લગ્ન જીવન લાબ ાં કેમ ચાલે છે ?
એકવાર એક મેરેજ સેતમનારમાાં લગ્ન જીવન વીશે ચચાસ ચાલતી હતી. સિાના પ્રમખે કાકાને પ ૂછ્ ાં
કે તમે અદહયા સૌથી વધારે વ ૃિ છો તો તમારા લગન જીવન વીશે કાં ઈ જણાવો? તો કાકાએ જવાબ
આ્યો કે મારી ૫૦મી લગ્ન જયાંતી નજીકમાાં છે . એમના સખી જીવનન ાં કારણ એવો સવાલ કોઈએ
પ ૂછયો તો કાકાએ જવાબ આ્યો કે હાં તેણે બધીજ સખ સગવડો આપતો,કાકી પાછળ ખબ જ પૈસા
ખરચતો, તેને સારી રીતે રાખતો અને મખ્ય કારણ તો અમારી ૨૫મી મેરેજ એનેવસસ રી વખતે
કાકીને હાં મબ
ાં ઈ લઈ ગયો હતો. એ સાાંિળીને સિાના પ્રમખે કાકાને કહ્ ાં કે તમે તો અમારા બધા
માટે પ્રેરણામ ૂતતિ છો. હવે કહો જોઈએ કે આ ૫૦મી એનેવસસરી તમે કેવી રીતે ઉજવવાના છો?
કાકાએ ગતવિષ્ટ થઈને કહ્ ાં કે હાં મબ
ાં ઈ જઈને કાકીને પાછો લઈ આવીશ.
િારતના જદા જદા શહેરના લોકોને કેવી રીતે ઓળખશો?
જો બે જણા લડતા હોય અને ત્રીજી વ્યસ્ક્ત ત્યાાં આવે અને બાંનેને થોડીવાર લડતા જોઈને ચાલવા
માાંડે તો એ મબ
ાં ઈનો માણસ સમજવો.
જો બે માણસો લડતા લડતા તવરામ લે અને મોબાઈલ ઉપર બીજા તમત્રોને બોલાવે અને પછી ૫૦
જણા વચ્ચે િયાંકર મારા મારી થાય તો એ પાંજાબનો માણસ સમજાવો.
જો કોઈ વ્યસ્ક્ત બે જણાને લડતા જોઈને સમજતી કરાવવાની કોતશશ કરે અને પછી પેલા બાંને
લડતા લડતા બાંધ થઈને સમજતી કરાવવાવાળાને ત ાં કે મ વચ્ચે દોઢ ડહાપણ કરે છે કરીને ધીબી
નાખે તો તે હદરયાણાના જાટસમજવા
જો બે વચ્ચે મારામારી થતી હોય અને લોકો િેગા થઇને લડાઈ જોતા હોય અને એવામાાં ત્યાાં કોઈ
જો ચાની લારી લઈને ચા વેચવા આવી જાય તો નક્કી સમજવ ાં કે એ અમદાવાદ છે .

જો બે જણા વચ્ચે લડાઈ ચાલતી હોય અને કોઈ મોટે મોટે ગાળો બોલતો બોલતો ટોળાને હટો હટો
કરીને ધક્કામાાંરીને વચ્ચે આવીને ગાળો બોલીને શ ાં થય ાં એવ ાં પ ૂછીને પાછો તરત ફરી જાયતો એ
સરતીલાલા સમજવા.
એકવાર વકીલોના સાંમેલનમાાં એક ફોટોગ્રાફરને ફોટા લેવા રોકવામાાં આવ્યો હતો. છે લ્લે એણે બધા
વકીલોને સમ ૂહ ફોટો પાડવા લાઈનમાાં ઉિા રહેવા કહ્ ાં અને ફોટો સારો આવે એ માટે જોરમાાં “ફી”
એવ ાં બોલવા કહ્.ાં
એકવાર એક ડોક્ટરને ત્યાાં એક ૯૦ વરસનો ડોસો આવ્યો. તેણે ડોક્ટરને કહ્ ાં કે મારી ૨૦ વરસની
પત્ની પ્રેગ્નન્ટ છે .
ડોક્ટરરે ડોસાને કહ્ ાં કે એક વાતાસ સાાંિળો. જ ાંગલમાાં તશકાર કરવા જતી વખતે તશકારી પોતાની
બાંદકની જગ્યાએ ભ ૂલમાાં છત્રી લઈ જાય છે . ત્યાાં જ ાંગલમાાં તેણે એક વાઘ સામો મળે છે . તશકારીએ
છત્રીનો દાાંડો ખેચ્યો અને વાઘ સામે ફાયર કયું, એટલે વાઘ મરી ગયો!
ડોસો કહે ડોક્ટર એવ ાં કોઈપણ સાંજોગોમાાં બનેજ નદહ. જરૂર બીજા કોઈએ ગોળી મારી હશે. ડોક્ટરે
કહ્ ાં તદ્દન ખરીવાત.
િક્ત: ” હે િગવાન… પ્રમોશન કરાવી આપો. હાં એકાવન (૫૧) રૂતપયાનો િોગ(પ્રસાદ) તમારા
ચરણોમાાં ચઢાવીશ”
િગવાન: “પાગલ મને મરાવીશ કે શ?
ાં અન્ના જોઈ રહ્યા છે ”

માયાવતી એક વખત બકરી ને લઈને લાલ ના ઘરે પહોંચે છે .
લાલ કહે: અરે ... આજ તો િેંસવા કે સાથ આયી હો???
માયાવતી: એલા લલ્લ દે ખાત ાં નથી ડોબા... આ બકરી છે ??
લાલ: અરે પગલી... મેં બકરીયા સે હી પછ રહા હાં
બાપ બેંકમાાં લોન લેવા ગયા
મેનેજરને પ ૂછ્ ાં કયા દસ્તાવેજો આપવા પડશે
મેનેજર: કોઈ દસ્તાવેજ આપવાની જરૂર નથી
બાપ: ત્યારતો ગણ ાં સારાં બીજ ાં શ ાં આપવ ાં પડશે
મેનેજર: ખાલી પાાંચ બાપના નામ આપજો !મને લોન િરપાય કરી હોય

એક બાપએ કસમ ખાધા કે જ્યાાં સધી તરતા નદહ આવડે ત્યાાં સધી પાણીમાાં પગ નદહ મકાં !
એકવાર સાાંતા રોંડ પર ટીફીન ખોલી જોવા લાગ્યા ?
બાંતા : સાાંતા, ટીફીન ખોલીને શ ાં જોઈ છે ?
સાાંતા : કારણ કે જાણવા માાંગતા હતો કે ઓફીસ માાં જાવ છાં કે પછી ઓફીસથી પાછો ઘરે
નેતાઃ સરકાર તરફથી ! લોકો બોંમ્પબ બ્લાસ્ટમાાં Injured છે એમને 2 લાખ અને ! લોકો મ્રત્ય
પામ્પયા છે એમને 5 લાખ આપવામાાં આવશે.
સરદારજીઃ મારો િાઇ પહેલા Injured હતો અને પછી મ્રત્ય પામ્પયો એટલે મને 7 લાખ મળવા
જોઇએ…!
એકવાર સાાંતાને પોલીસે ઉિો રાખ્યો અને કહ્ ાં કે અત્યારે સરક્ષા વીકની ઉજવણી થાય છે . તમે
બેલ્ટ પહેયો છે એટલે તમને ૫૦૦ રતપયા ઇનામ મળશે. પોલીસે એને પ ૂછ્ ાં કે આ પૈસાન ાં ત ાં શ ાં
કરીશ? સાાંતા: હાં આ પૈસામાાંથી મોટર રેનીંગ સ્કમાાં રેનીંગ લઈશ અને મારાં લાઈસન્સ કઢાવીશ.
પાછળની સીટ ઉપર બેઠેલી એની માએ પોલીસવાળાને કહ્ ાં કે તમે એની વાત પર ધ્યાન નદહ
આપતા, એ તો ભચક્કાર પી ને એને બકવાસ કરવાની ટેવ છે . ત્યાાં જ બાજમાાં બેઠેલા તેના બાપા
બોલ્યા કે મને તો ખાતરી જ હતી કે આ ચોરે લી કારમાાં બહ દર સધી નદહ જઈ શકાશે. ત્યાાં જ
ડીકીમાાંથી અવાજ આવ્યો કે આપણે બોડસ ર પાર કરી દીધી?
એક વાર એક માણસ ને િગવાને પ્રસન્ન થઇ ને પછ્ કે ત ! મન્ન્ત માાંગે તે હાં તને આપ. તેણે
દકધ કે મને પાછો કાં વારો બનાવી દો. િગવાને જવાબ આ્યો કે મેં તને મન્ન્ત માાંગવાન દકધ હત
જન્નત નદહ.
ક્લબમાાં તમત્રોની તતન-પતત્ત બરાબ્બર જાતમ હતી,ત્યાાંરે ટેબલપર પડેલા મોબાઈલની દરિંગ વાગી.
ટીનએ
ાં મોબાઈલ ઉઠાવ્યો, હલ્લો,સામેથી પત્નીઃ દડયર ગે મ જાતમ લાગે છે !, મઝા પડતી હશે?
કેમ?.
ટીન:ાં આ! તો જીત પર છાં , બોલ બોલ વ્હાલી કેમ ફોન કયો ?

પત્નીઃ ટીન ાં ,સાદડની દકાનમાાંથી બોલ ાં છાં.મને એક સાડી ખબજ ગમી ગઈ છે , પણ િાવ ૫૦૦૦
રતપયા છે ! તારા કાડસ પર લઉં?
ટીન;ાં વ્હાલી! આપણા પ્રેમ આગળ પૈસાની શી તવસાત ? બીજી ગમે તો પણ લે!. કલાક પછી ફરી
મોબાઈલ વાગે છે . ટીન ાં ફરી શ ાં થય ાં ડાભલિંગ ?
પત્નીઃ મને આ મોતતનો સેટ ગમી ગયો છે પણ દકાન વાળો ૧ લાખ રતપયા કહે છે ! શ ાં કરાં ? લઈ
લઉં ?
ટીન:ાં વ્હાભલ! નાની નાની વાતમાાં મને નદહ પછવાન.ાં લઈજ લેવાન.ાં હમણા જ લઈ લે.
તમત્રોએ પત્તા બાજપર મકી પછી નાખ્ય, અલ્યા ટીનીયા ત ાં તારી પત્નીને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે ?
પજત્ન માટે આટલા બધા પૈસા ખચી નાખશે ?
ટીન:ાં મોટ્ટેથી બમ પડે છે , " આ મોબાઈલ કોનો છે ? આ મોબાઈલ કોનો છે ? "
કૉપોરે ટ પ્રેશર એટલે શ?
કૉપોરે ટ ઑદફસના ટોયલેટ કમોડ ઉપર બે સતા, સામે િીત પરન ાં સદ
ાં ર વાક્ય હત ાં "આટલ ાં જોર
બીઝનેસ માટે કયસ હોત ટાગે ટ પરો થઈ જાત ને"
મોદી મેજીક!
સદિાવના અને સદબધ્ધીમાાં કોમન શ?ાં
અપવાસ!
અડવાણીન ાં સત્ર : મોદી તમે આગળ વધો અમે તમારી આગળ છીએ.
અમે સામાન્ય માણસો પર રે લવેના િાડાનો બોજ નદહ નાખીએ!
એવ ાં કેવી રીતે?
! લોકો મસાફરી નદહ કરે તેમની પાસે િાડાં નદહ લઈએ!
તમારી દોશીના શ્રાધમાાં શ ાં કરવાના?
કશ ાં નદહ.
કેમ?
ખાવાન ાં મળે તો દોશી જાતે છાપરે આવે એવી છે !

રે લ્વે ફાટક આગળ રાદફક વધી પડે તો તમે શ ાં રોકશો?
રેન!
કેમ?
રાદફક તો રોકાય એમ જ ક્યાાં છે !
કેમ આ! કોઈ વાસ લેવા નદહ આવ્ય?ાં
બધા કાગડાઓ મોદીને વાઘે લા સાથે ઉપવાસ પર છે .
પ્રીસીપાલ: તમે લોકો કેમ બહાર રાખડો છો? જાવ ક્લાસમાાં બેસો.
તવદ્યાથીઓ: પ્રોફેસરે ક્લાસમાાંથી બહાર કાઢયા ને તમે અંદર ધકેલો છો, તો અમારે જવ ાં ક્યાાં?
પતત: એમ વાાંદરો જોવા ઘરની બહાર શ ાં કામ દોડી ગઇ?
પત્ની: મને શ ાં ખબર કે તમે ઘરમાાં જ છો!
ઉપવાસ ઉપર બેઠા પછી ચીફ મીનીસ્ટર અને કોમનમેન એક થઇ ગયા.
સી.એમ.
મોદીના ઉપવાસનો ખચો જો ૫૦ કરોડ હોય તો ખાવાનો કેટલો હશે?
આખી દતનયામાાં સૌથી મોઘ ાં પેરોલ િારતમાાં છે .
બધા સાથે બોલો િારત નદહ, િાર તમારો દે શ છે .
આ રાજધમસ શ ાં છે ?
મોદીને પ ૂછો! એમણે એન ાં પાલન નથી કયું એટલે એમને બરાબર ખબર હશે!
મોદીને અડવાણીએ પ ૂછ્:ાં તમેં મસ્લીમોની ટોપી કેમ નદહ પહેરી?
મોદી: પહેરાં તો ફેરવવી પડેને!

પાછળથી કોઈ બોલ્ય:ાં મોદી સાહેબ તો દદવસમાાં દશવાર ધોયેલા કપડા પહેરે છે ને ટોપીતો
જમાથી જમા ધોવાતી હશે ને?
પ્રતસધ્ધીની ભખ નથી િાાંગી એટલે મોદીએ અનશનનો સ્ટાં ટ કયો.
પરાં ત તમે ક્યાાં કારણે વાઘેલા સાહેબ અનશન કયાસ ?
વાઘેલા: મોદીના કારણે!
મોદીએ એક કાાંકરે બે પક્ષી માયાસ .
એ કેવી રીતે?
એમણે ઉપવાસ અને રોજા એક સાથે કયાસ .
મોદી ! બોલે છે તે કરી બતાવે છે .
શ?ાં
એમણે કહ્ ાં કે હાં ખાતો નથી ને ખાવા દે તો નથી.
તો શ?ાં
એમણે ઉપવાસમાાં પોતે તો ન ખાધ ાં અને કોંગ્રેસ વાળાને પણ ન ખાવા દીધ.ાં
એક સરદારજી,ગજરાતી અને મરાઠી એક કન્સ્રક્શન કાં પનીમાાં કામ કરતા હતા. બધા સાથે જ લાંચ
લેતા હતા.મરાઠીએ ટીફીન ખોલ્ય ાં અને તેમાાંથી રોટલો અને લાલ મરચાની ચટણી નીકળી. એટલે
એ બગડયો અને બોલ્યો મારી બૈરી રોજ ને રોજ એકજ વસ્ત ટીફીનમાાં આપે છે . કાલે જો આજ
વસ્ત હશે તો હાં આ બારમાાં માળ પરથી કદીને આપઘાત કરીશ. ગજરાતીને પણ રોજ ટીફીનમાાં
િાખરી અને વેંગણન ાં શાક બૈરી રોજ િરી આપતી એટલે તે ણે પણ કહ્ ાં કે જો કાલે િાખરી અને
રીંગણન ાં શાક હશે તો હાં પણ બારમાાં માળે થી કદીને આપઘાત કરીશ. સરદારજીને પણ રોજ
મક્કાઈનો રોટલોને સરસવન ાં શાક લાંચમાાં આવત ાં હત.ાં એટલે એ પણ બોલ્યો કે જો કાલે મક્કાઈનો
રોટલોને સરસવન ાં શાક હશે તો હાં પણ બારમાાં માળે થી કદીને આપઘાત કરીશ. બી! દદવસે
મરાઠીએ ટીફીનમાાંથી રોટલો અને લાલ મરચાની ચટણી નીકળી એટલે બારમાાં માળે થી કદીને
આપઘાત કયો. ગજરાતીએ પણ ટીફીનમાાં િાખરી અને રીંગણન ાં શાક જોઈને બારમાાં માળે થી
કદીને આપઘાત કયો. સરદારજીએ પણ ટીફીનમાાં મક્કાઈનો રોટલોને સરસવન ાં શાક જોઈને
બારમાાં માળે થી કદીને આપઘાત કયો. એમના બેસણાાંમાાં બધા આવ્યા ત્યારે સરદારજીની બૈરી

બોલી બધા મારી સામે આંખો કાઢીને કેમ જવો છો, એ અક્કલના ઓથમીરે જાતે જ પોતાન ાં લાંચ
બનાવીને િયું હત.ાં
એક વાર એક માણસ મકાન શોધતો હતો ત્યારે તેને અલ્લાદીનનો ભચરાગ મળ્યો. તેણે જીનને
બોલાવ્યો. એટલે જીન આવ્યો અને બોલ્યો હકમ કરો આકા? એ માણસે જીન ને કહ્ ાં કે ત ાં મને
એક મકાન શોધી આપ. એટલે અલ્લાદીનનો ભચરાગ બોલ્યો િાઇ હાં મકાન શોધી શકતો હોત તો
આ ભચરાગ મા શ ાં કરવા રહેતો હોત?
પત્ની: અરે , સાાંિળો છો? તમારો તમત્ર એક ગાાંડી યવતી સાથે લગ્ન કરી રહ્યો છે . તમે એને રોકતા
કેમ નથી? પતત: હાં શા માટે રોકાં ? એ મને રોકવા આવ્યો હતો?
પોલીસ (રાકેશને) : ‘અમને એવા વાવડ મળ્યા છે કે તમે તમારા ઘરમાાં તવસ્ફોટક સામગ્રી રાખી
છે .’
રાકેશ : ‘સાહેબ, આપની બાતમી એકદમ બરાબર છે , પરાં ત હમણાાં તે તપયર ગઈ છે !’
સાંતા અને બાંતા ઘણા રાં ગીન મ ૂડમાાં વાતો કરતા કરતા હોટલથી બહાર નીકળ્યા. અચાનક સામે બે
સ્ત્રીઓને આવતી જોઈ તેઓ થાંિી ગયા.
સાંતાએ સાંતાવાની કોતશશ કરીને ગિરાતાાં-ગિરાતાાં કહ્ - હે િગવાન મારી પત્ની અને પ્રેતમકા
એક સાથે આવી રહી છે .
બાંતા બોલ્યો - મજાક ન કર, એ તો મારી પત્ની અને મારી પ્રેતમકા છે .
પત્ની સાથે ઝઘડો થતા પતતએ પત્નીને ગસ્સામાાં કહી દીધ ાં કે 'બસ હવે તો હાં 10મા માળે થી
આપઘાત કરવા જાઉં છાં.' ભબચારી પત્ની તો અવાક્ જ થઈ ગઈ. પછી તેને યાદ આવ્ય ાં કે તેમન ાં
મકાન તો ફક્ત બે માળન ાં જ હત.ાં તો પતતએ રોફિેર કહ્,ાં 'તો શ ાં છે ? હાં પાાંચ વાર ઠેકડો મારીશ.'
પત્ની : 'લગ્ન પહેલાાં તમે એવ ાં બોલતા હતા ને કે તારા માટે ચાાંદ લઈ આવ,ાં તારા તોડી લાવ ાં !'
પતત : 'એ તો હાં હજી કહાં છાં !'
પત્ની : 'તો, આ! જરા શાક લઈ આવો ને ?'
પતત : 'એવ ાં મેં ક્યાાં કહ્ ાં હત ાં ?'

સોતનયા ગાાંધી કોણ બનેગા કરોડપતીમાાં!
અતમતાિ: ગજરાતકે મખ્યમાંત્રી કૌન હૈ ?
ઔર યે રહે આપકે ઓપશન .....
(૧) લાલપ્રસાદ યાદવ
(૨) તવલાસરાવ દે શમખ
(૩) અજ સનતસિંઘ
(૪) નરે ન્દ્ર મોદી
સોતનયા ગાાંધી: નરે ન્દ્ર મોદી
અતમતાિ: રાઈટ આન્સર આપ કો પાાંચ કરોડ રૂતપયે દે ગા. નરે ન્દ્ર મોદીકો લોક કરદૂ?
સોતનયા ગાાંધી: આપ ઉસે લોક કરેં ગે તો મેં આપકો પાાંચકી જગા પર ૧૦૦ કરોડ દાંૂ ગી!
એક પટેલ,એક વાણીયો અને એક બાપને ફાાંસીની સજા થઇ. !લરે તેમને બાંદકની ગોળી, ફાાંસીના
ફાં દાથી કે પછી એઇડ્સના વાઈરસથી મરવ ાં છે એમ પ ૂછ્.ાં એટલે પટેલીયો બોલ્યો મારે બાંદકની
ગોળીથી મરવ ાં છે એટલે એક િડાકે પટેલ મરી ગયો. એજ રીતે વાણીયો ફાાંસીના ફાં દા પર લટકી
ગયો. જલ્લાદે બાપ સામે જોય ાં એટલે બાપએ કહ્ ાં કે મને એઈડ્સની રસી મકો! એટલે બાપને
એઇડ્સન ાં ઇન્!ક્શન આ્ય.ાં બાપ તો ઇન્!ક્શન લઈને ખડખડાટ હસવા માાંડયા. એટલે જલ્લાદ
તવચારમાાં પડયો. એ જોઈને બાપ વધારે હસવા માાંડયા. જલ્લાદે ગસ્સે થઈને કહ્ ાં કે એઈડ્સની
રસીની અસર થશે પછી ખબર પડશે! બાપએ હસતા હસતા કહ્ ાં કે ત ાં મને મરખ માને છે . મને
રસીની કોઈ અસર નદહ થાય, મેં પહેલાથી જ તનરોધ ચઢાવી છે !
ઇલન્ડયામાાં દસ વષસ પહેલા એક સમોસાના ૫૦ પૈસા હતા અને એક મોબાઈલ કોલના ૮ રૂતપયા
લાગતા હતા.
આ! એક કોલ ૫૦ પૈસાનો અને એક સમોસાના ૮ રૂતપયા થઇ ગયા.
હકીકતમાાં મોંઘવારી નથી વધી આઈટેમો ઉંધી ચત્તી થઇ ગઇ છે .
બે વસ્તઓ ખબ જ મશ્કેલ છે .
૧ – તમારો આઈદડયા કોઈના મગજમાાં ઘસાડવો
૨ – કોઈના પૈસા તમારા ખીસામાાં સરકાવવા
! વ્યક્તી આ બાંનેમાાં સફળ થાય તેન ાં નામ વાઈફ!

લીફ્ટ કરા દે !
ટેન્શન શ ાં છે ?
એક દદવસ એક છોકરીએ તમારી પાસે લીફ્ટ માાંગી. રસ્તામાાં એની તભબયત બગડી ગઇ એટલે
તમે એને હોસ્સ્પટલ લઈ ગયા.
ડોક્ટર: તમારે માટે ખશ ખબર છે . તમે બાપ બનવાના છો!
લો, તમારાં વધી ગય ાં ને?
તમે કહ્ ાં કે હાં આ છોકરાનો બાપ નથી એટલે છોકરીએ કહ્ ાં કે તમે જ એ છોકરાના બાપ છો!
એ સાાંિળીને તમારાં ટેન્શન ઓર વધી ગય.ાં
પછી તમારાં મે ડીકલ ચેકઅપ કરવામાાં આવ્ય.ાં રીપોટસ માાં એવ ાં આવ્ય ાં કે તમે બાપ બની જ નથી
શકવાના.
લો, આ તો તમારાં ટેન્શન ઓર વધી ગય.ાં
તમે િગવાનનો આિાર માન્યો, પરાં ત એકાએક કૈ ક તવચાર આવ્યો અને તમારાં ટેન્શન ખબજ વધી
ગય.ાં
કારણ????
તમને એકદમ િાન થય ાં કે તો પછી ઘરે બે છોકરા છે એનો બાપ કોણ????
ઉપદે શ: કોઈ પણ છોકરીને લીફ્ટ આપતા પહેલા સો વાર તવચાર કરવો!
એક માણસ પાટીમાાંથી મોડી રાતે ઘરે આવ્યો.એટલે એની વાઈફ એકદમ ગરમ ગઇ અને એને
પ ૂછ્ ાં કે જો તમે મને બે દદવસ જોઈ ના શકો તો તમને શ ાં થાય? પેલા માણસને તો આ સાાંિળીને
ઘણ ાં જ આશ્ચયસ થય.ાં પોતાના આવા નશીબ પર તેને તવશ્વાસ નદહ બેઠો. એટલે એણે એની પત્નીને
કહ્ ાં આનાથી વધારે ઉત્તમ શ ાં હોઈ શકે? સોમવાર પસાર થઇ ગયો પરાં ત તેણે તેની વાઈફને નદહ
જોઈ, માંગળ અને બધવાર પણ પસાર થઇ ગયા પરાં ત એ વાઈફને નદહ જોઈ શક્યો. ગરવારે એની
આંખ ઉપરનો સોજો ઓછો થયો એટલે એ એની વાઈફને આંખન ાં પોપચ ાં થોડાં ઉઘાડીને જોઈ
શક્યો.ખબર પડી શ ાં થય?ાં વાઈફે એને એવો માયો કે આંખ પણ ખોલી નદહ શક્યો!
એક દારૂદડયાને એક જણાએ પ ૂછ્ ાં કે તમે દાર પીને ગોળ ગોળ ગરબા ગાવ છો? તો દારૂદડયાએ
જવાબ આ્યો કે હાં દાર પીને ગોળ ગોળ ગરબા નથી ગાતો પરાં ત દાર પીને ગરબા જોવા જાઉં છાં
ત્યારે મને બધા લોકો ગોળ ગોળ ફરતા લાગે છે .

આતો કેવી તવભચત્રતા છે કે લોકોને ગરીબ કરનારાઓ આ! ગરીબીની વ્યાખ્યા આપે છે !
એક દદવસ સાંતાએ પોલીસને ફોન કયો અને કહ્ ાં કે મારી પાકસ કરે લી કારમાાંથી કોઈ એ ચોરી કરીને
સ્ટીરીયો,સ્ટીયરીંગ વ્હીલ,બ્રેક પેડલ અને એક્સીલેટર પણ કાઢીને લઈ ગય ાં છે . એટલે પોલીસે કહ્ ાં
કે હાં હમણા જ પોલીસ મોકલ ાં છાં. થોડીવાર પછી ! પોલીસ ગયો હતો તેનો ફોન આવ્યો કે
સાાંતાની ગાડીમાાંથી કશ ાં ચોરાય ાં નથી. એટલે ઇન્સ્પેકટરે ગરમ થઈને પેલા કોન્સ્ટેબલને કહ્ ાં કે
સાાંતાસીંગ આપણા શહેરના પ્રતતલષ્ઠત નાગદરક છે અને તે જઠાં કોઈ દદવસ બોલે નદહ. તે કોઈ
બીજાની કાર તો નથી જોઈને? એટલે કોન્સ્ટેબલ બોલ્યો સાહેબ સાાંતાસીંગને હાં સારી રીતે ઓળખ ાં
છાં. એમની કારમાાં ચોરી નથી થઇ પરાં ત એ ભ ૂલમાાં પાછલી સીટમાાં બેસીને ગાડી ચલાવતા હતા.
એકવાર અમેદરકામાાં એક ઇલન્ડયન િાઈને નોકરી ઉપર હાટસ એટેક આવ્યો એટલે એને
એમ્પબ્યલન્સમાાં ઈમરજન્સીમાાં હોસ્સ્પટલમાાં લઈ જતા હતા. પેલા િાઈ ધાતમિક હોવાથી એ જોર
જોરથી હરીઓમ હરીઓમ બોલવા માાંડયા. એમ્પબ્યલન્સ હોસ્સ્પટલની જગ્યાએ એના ઘરે આવીને
ઉિી રહી ગઇ અને એની પત્નીએ બહાર આવીને પોતાના પતતને સ્ટે ચર પર જોઈને એને શ ાં થય ાં
એમ એમ્પબ્યલન્સવાળાઓને પ ૂછ્.ાં પત્નીએ જયારે જાણ્ય ાં કે તેના પતતને હાટસ એટેકઆવ્યો છે એટલે
તે એમ્પબ્યલન્સવાળાઓ પર ગરમ થઇ ગઇ અને કહ્ ાં કે એને હોસ્સ્પટલમાાં લઈ જવાને બદલે ઘરે
કેમ લાવ્યા? એટલે એમ્પબ્યલન્સવાળાઓએ કહ્ ાં કે અમેતો એને હોસ્સ્પટલમાાં જ લઈ જતા હતા
પરાં ત એ તો જોર જોરમાાં બમો મારતો હતો કે “Hurry home, Hurry home”, એટલે અમે એને ઘરે
લાવ્યા!
પોપ વેદટકનથી લાંડન ગયા. ત્યાાં બધો સામાન મકાઈ ગયો એટલે ડ્રાઈવરે જોય ાં કે પોપ તો બહાર
જ ઉિા છે . એટલે તે ણે પોપને ગાડીમાાં બે સવા તવિંનતી કરી. એટલે પોપે ડ્રાઈવરને કહ્ ાં કે મારી
વાત સાાંિળ, મને વેદટકનમાાં કોઈ ગાડી ચલાવવા નથી દે ત.ાં તો લાંડનમાાં હાં આ! ગાડી પોતે
ચલાવીશ. ડ્રાઈવરે તવિંનતી કરતા કહ્ ાં કે પોપ સાહેબ, મારાથી તમને ગાડી ચલાવવા નદહ દે વાય.
મારી નોકરીનો સવાલ છે . પોપે કહ્ ાં ત ાં ભચિંતા નદહ કર. એ બધ ાં હાં સાંિાળી લઈશ. એમ કહીએ
આગળની સીટ ઉપર બેસી ગયા અને ડ્રાઈવરને પાછળ સીટ ઉપર બેસાડયો. એમણે તો ગાડીની
સ્પીડ વધારીને ૨૦૦ કી.મી. કરી નાખી એટલે ડ્રાઈવર ગિરાયો અને પોપ ને સ્પીડ ઓછી કરવા
તવિંનતી કરવા માાંડયો. અને પોપને કહ્ ાં જો કાં ઈ થશે તો મારાં આવી બનશે. પણ પોપે તેની દરકાર

કયાસ વગર ગાડીની સ્પીડ ૨૫૦ કી.મી. કરી નાખી. એટલામાાં પોલીસે પોપની ગાડીને ઓવર ટેક
કરીને ઉિી રાખી. પોલીસવાળો પોપની ગાડી પાસે આવ્યો અને પોપને જોયા એટલે પોતાની
કારમાાં જઈ પોતાના બોસને વાત કરીકે મેં ! ગાડી પકડી છે તે ખબજ મોટો માણસ ચલાવે છે .
બોસ: મોટો એટલે શહેરનો મેયર છે ?
પોલીસ: ના સાહેબ એનાથી પણ મોટો!
બોસ: એનાથી મોટો એટલે મીનીસ્ટર છે ?
પોલીસ: ના સાહેબ, એનાથી પણ મોટો.
બોસ: શ ાં તે વડા પ્રધાન છે ?
પોલીસ: ના એના કરતા પણ મોટો.
બોસ: તો પછી એવો મોટો માણસ છે કોણ?
પોલીસ: મને તો િગવાન જ લાગે છે !
બોસ: િગવાન લાગવાન ાં કોઈ કારણ?
પોલીસ: કારણ કે એ ગાડીનો ડ્રાઈવર પોપ છે !
સાાંતા એક જ ક્લાસમાાં ત્રીજીવાર નાપાસ થયો એટલે તપ્રસ્ન્સપાલે તેના ક્લાસમાાં આવીને સાાંતાને
કહ્ ાં કે હાં તને ગણીતનો એક દાખલો પ ૂછીશ, ત ાં જો સાચો જવાબ આપશે તો તને આગળના
ક્લાસમાાં ઉપર ચઢાવવામાાં આવશે. તપ્રસ્ન્સપાલે પ ૂછ્ ાં કે ૨ વત્તા ૨ કેટલા થાય? એટલે સાાંતાએ
જવાબ આ્યો ૪. તપ્રસ્ન્સપાલે તેને પ ૂછ્ ાં તે શ ાં કહ્ ાં ચાર? એટલે એકાએક આખો સરદારજીઓનો
ક્લાસ આજીજીિયાસ સ્વરે જોરથી બોલ્યો સાહેબ, સાાંતાને એક વધારે તક આપો!
િગવાન દરે ક બાળક પાસે જઈને પ્રેમ નદહ આપી શકે એટલે તેમણે “માાં”ન ાં સર્જન કયું.
તે દરે ક પરષને જાતે જઈને સીધો નદહ કરી શકે એટલે િગવાને પત્નીન ાં સર્જન કય!ાં
સાંતાનો ફનીચરનો ખબજ તવશાળ સ્ટોર હતો. એ ખબ જ પૈસાદાર હતો પરાં ત કાં વારો હતો. હાંમેશા
સદ
ાં ર સ્ત્રીની શોધમાાં, મોજમઝા કરવા દે શ તવદે શ ફરતો હતો. કોઈએ તેને કહ્ ાં કે ઇટાભલયન સ્ત્રીઓ
ખબ જ સદ
ાં ર હોય છે . એટલે તે ઈટાલી ગયો.જ્યાાં તેની મલાકાત તેના ખાસ તમત્રે એક સદ
ાં ર
ઇટાલીયન યવતી જોડે કરાવી. પણ એક મોટો પ્રોબ્લેમ એ થયો કે સાાંતાને ઇટાલીયન નદહ આવડે
ને પેલીને ઈંગલીશ નદહ આવડે. એટલે સાાંતા એ એક કાગળ ઉપર ટેક્ષીન ાં ભચત્ર દોયું. પેલીએ ડોકાં
ધણાવીને હા પાડી. એટલે બાંને ટેક્ષીમાાં બેઠા. પછી સાંતાએ એક હોટલની અંદર ટેબલન ાં ભચત્ર

બનાવ્ય ાં એટલે પેલી એ હસીને હા માાં ડોકાં ધણાવ્ય.ાં બાંને હોટલમાાં ગયા અને ડીનર લીધ.ાં પછી
સાંતાએ બે ડાન્સરન ાં ભચત્ર બનાવ્ય ાં અને બાંને ડાન્સ બારમાાં જઈને ખબ દાર પીને ડાન્સ કયો. રાતે
ખબજ મોડાં થઇ ગય ાં હત. પેલી યવતીએ સાાંતા પાસેથી કાગળ લઈને ડબલબેડન ાં ભચત્ર દોયું.
એટલે સાાંતા એકદમ આશ્ચયસચદકત થઇ ગયો. આજ સધી એના મગજમાાં એ ગડમથલ ચાલ્યા કરે
છે કે પેલી યવતીને કેવી રીતે ખબર પડી કે તે(સાાંતા) ફરનીચરનો વેપારી છે .
સાાંતા ખબજ બીમાર થઇ ગયો એટલે બાંતા એની ખબર લેવા ગયો.
સાાંતા: હવે બચવાની આશા નથી એમ ડોક્ટરોએ કહ્ ાં છે .
બાાંટા: તે તો ખબજ સારા કામો કયાસ છે એટલે ત ાં તો સ્વગસ માાં જ જવાનો. ત્યાાં તો મોજ મઝા છે . ત ાં
મારાં એક કામ કર કે ત્યાાં દિકેટ રમાય છે કે નદહ તે જરૂર ત્યાાં જઈને મને જણાવ!.
સાાંતા મરીને સ્વગસ માાં ગયો. એક દદવસ બાાંટાનો ફોન વાગ્યો. સાાંતા સ્વગસ માાંથી બોલતો હતો. તેણે
બાાંટાને કહ્ ાં કે તારે માટે એક ખશ ખબર અને એક ખરાબ ખબર છે . ખશ ખબર એ છે કે અદહયા
દિકેટ રમાય છે . અને ખરાબ ખબર એ છે કે આવતા અઠવાદડયે સ્વગસ વાળાની મે ચ નરકવાળા સાથે
છે અને ત ાં અમારો તવકેટકીપર છે . આ સમાચાર સાાંિળીને બાાંટા બેિાન થઇ ગયો.( આવતા
અઠવાદડયે એન ાં મોત નક્કી થયી ગય!ાં
કોટસ માાં એક િાઈ બધાની દલીલ સાાંિળી સાાંિળીને ત્રાસી ગયા. પાછાં એમનો વારો પણ નહોતો
આવતો. એટલે એમણે ગરમ થઈને જજ ને કહ્ ાં કે
જજ સાહેબ
તમારી માને............
વકીલની માને .......
પોલીસની માને ......
બધાની માને .........
પણ આ ગરીબની કોઈની માને !!!!!!!
એક વખત એક પાદરી નદીમાાં નહાતા હતા ત્યારે એમની બાજમાાં એક દારડીયો આવીને ઉિો
રહ્યો. એને જોઈને પાદરીએ કહ્ ાં કે તારે િગવાન જોવા છે ?
દારડીયો: હા, મારે ચોક્કસ જોવા છે

એટલે પાદરીએ દારૂદડયાન ાં માથ ાં પાણીમાાં ડાં બાવ્ય ાં અને થોડીવાર પછી બહાર કાઢ્ ાં અને પ ૂછ્ ાં કે
તને િગવાન દે ખાયા? એટલે દારૂદડયાએ માથ ાં ધણાવીને કહ્ ાં નાાં. ફરીવાર પાદરીએ એન ાં માથ ાં
પાણીમાાં ડૂબાડ્અ
ાં ને થોડો વખત વધારે રાખીને બહાર કાઢીને પ ૂછ્ ાં કે હવે દે ખાયા? એટલે
દારૂદડયાએ પાદરીને પ ૂછ્ ાં તમને ચોક્કસ ખાતરી છે કે િગવાન આ જગ્યાએ પડી ગયા હતા?
એક દદવસ એક નાની છોકરીએ રમતા રમતા પોતાની માનાાં વાળ જોયા તો એમાાં કોઈ કોઈ સફેદ
વાળ હતા એટલે માને પ ૂછ્ ાં કે મા તારા કોઈ કોઈ વાળ કેમ સફેદ છે ?
માએ કહ્ ાં કે જયારે ત ાં તોફાન કરે અને જીદ કરીને મને રડાવે છે ત્યારે મારો એક વાળ સફેદ થઇ
જાય છે
એટલે છોકરી થોડો વખત તવચારમાાં પડી ગઇ અને પછી બોલી મા દાદીના બધા વાળ કેવી રીતે
સફેદ થઇ ગયા?
ડોક્ટરે તપાસ્યા પછી પોતાની પેશન્ટને કહ્:ાં શાાંતાબેન અભિનાંદન! તમે મા બનવાના છો!
શાાંતાબેન: ડોક્ટર સાહેબ, મશ્કરી નાાં કરો મારી ઉંમર તો જવો ૮૦ વષસની થઇ ગઇ છે
ડોક્ટર: મને તે ખબર છે એટલે પહેલા તો મને નવાઈ લાગી પણ ટેસ્ટ નાાં રીઝલ્ટ જોતા આ
મેડીકલ દહસ્ટરીમા એક ચમત્કાર થયો લાગે છે !
શાાંતાબેન તો ગસ્સામાાં ડોક્ટરના દવાખાને થી બહાર નીકળી ગયા અને બાજના ટેલીફોન બથ
ઉપરથી ઘરે ફોન કયો. પતતએ ફોન ઉપાડયો અને બોલ્યો હલો!
શાાંતાબેન: નાલાયક ગધેડા, તારે લઈને હાં પ્રેગ્નન્ટ થઇ છાં!
થોડો વખત તો સન્નાટો છવાઈ ગયો અને પછી ધીરે થી એના પતતએ પ ૂછ્ ાં કોણ બોલે છે ?
દસ તમત્રોએ એક છોકરીને પ્રપોઝ કરવાન ાં નક્કી કયસ. ૯ જણા ગલાબન ાં ફલ લઇને આવ્યા.અને ૧૦
મો પાંદડત લઇને આવ્યો.
સર(છે લ્લી બેન્ચ પર બેઠેલા મોહનને) : મોહન, ચલ બોલ... Monkey ને ગજરાતીમાાં શ ાં કહેવાય?
મોહન : સર, Monkey ને ગજરાતી માાં વાાંદરો કહેવાય
સર(ગસ્સામાાં) : ચોપડીમાાં જોઇને બોલ્યો ને ?
મોહન : ના સર, હ તો તમારી સામે જોઇને બોલ્યો છ

દદી: 'નસસ, તમે મારી માટે આ કેવ ાં દડનર લાવ્યા છો. બે ચમચી િાત, એક ચમચી દાળ, અડધી
ચમચી શાક અને રોટલી તો એટલી નાની છે જાણે રૂતપયાનો તસક્કો જોઈ લો.'
નસસ: 'સોરી સર, પણ તમને આ જ મળશે. ડોક્ટરે કહ્ ાં છે .'
દદી: 'તો એવ ાં કરો, મારે માટે એક ટપાલ દટદકટ પણ લાવી આપો.'
નસસ: 'ટપાલ દટદકટ...? એન ાં તમે શ ાં કરશો..?'
દદી: 'કેમ...!હાથ લ ૂછવા માટે હાં નેપદકન પણ માગી ન શકાં ?'
એક બાપ બસ ની રાહ જોતા હતા, એટલામાાં બસ આવી અને કોલેજ ની બધી છોકરીઓ ચઢી ગઇ.
પાછળ થી બાપ ચઢયા એટલેકાંડકટર બોલ્યો : " નો મોર, નો મોર"
બાપ : " વાહ, ઢેલ બધી ચઢાવી દીધી અને અમે ચઢયા તો નો મોર!"
એક સરકસના માભલકે એક બારમાાં બધા લોકોને ટોળે મળીને ઉિા હતા એ જોઈને એ ત્યાાં ગયો
અને જોય ાં કે એક ટેબલ ઉપર એક ઉંધી તપેલી ગોઠવેલી હતી અને તેની ઉપર કકડો નાચતો હતો.
એ તો આ જોઈને ખશ થઇ ગયો અને તેને લાગ્ય ાં કે આ આઈટેમ સરકસમાાં ખબ ચાલશે. એટલે
તેણે ૫૦૦૦ રૂતપયામાાં એ કકડો ખરીદી લીધો.
બી! જ દદવસે એ સરકસનો માભલક ગસ્સામાાં લાલચોળ થયીને આવ્યો અને પેલા માણસને જોઈને
જોરથી બરાડયો કે તે મને છે તયો છે . મેં સરકસના ખેલમાાં આ કકડાને તપેલી ઉપર મક્યો, પરાં ત તે
નાચ્યો જ નદહ. મારા સરકસની બેઈજ્જતી થયી તે વધારામાાં. પેલા માણસે એને કહ્ ાં કે શાાંત થાવ
અને પહેલાાં મને એ કહો કે તપેલીની નીચે તમે મીણબત્તી મકેલી કે નદહ?
એક ખબ જ ગાંદો ગાંધાતો માણસ દારૂના બારમાાં આવે છે અને એક પાદરીના ટેબલ પર પાદરીની
પાસે બેસે છે . એ માણસની ટાઈ ગાંદી હતી, મોઢાં પણ ગાંદ હત ાં અને દારની બોટલન ાં ક્વાટદરય ાં
કોટના ખીસામાાં ડોદકયા કરત હત.ાં તેણે એક વતસમાનપત્ર કાઢ્ ાં અને વાાંચવા માાંડ્.ાં થોડા વખત
પછી એણે પાદરીને પ ૂછ્ ાં કે “ફાધર, આથસરાઈ્સ શાને કારણે થાય છે ?
એટલે પાદરીએ તે ણે તશખામણ આપતા કહ્ ાં કે ગાંદકીિયું જીવવાન,ાં ખરાબ સ્ત્રીઓની સાંગત
રાખવી, દાર પીવો,તસગારે ટ પીવી,ચરસ-ગાાંજો પીવો, પોતાની સાથેના માણસો જોડે હલકટ િયો
વ્યહવાર કરવો આવ ાં બધ ાં કરવાથી આથસરાઈ્સ થાય છે .
પેલો દારડીયો ધીમેથી બબડયો કે સાલ ાં આ બધ ાં તો ખરાબ કહેવાય અને એટલે જ આથસરાઈ્સ
થાય.

પાદરીને થય ાં આ માણસને પસ્તાવો થાય છે ને મેં તેને ખરાબ કહ્.ાં એટલે તે ના તરફ ફરીને કહ્ ાં
િાઈ, મારાથી જોવાય ાં નદહ અને તને ! સાચ ાં હત ાં તે કહીને તારાં દદલ દખાવ્ય ાં તે બદલ તારી માફી
ચાહાં છાં. મારો તને દખી કરવાનો તવચાર ન હતો. પણ મને એ તો કહે કે તને આથસરાઈ્સ કેટલા
વખતથી છે ?
એટલે પેલાએ જવાબ આ્યો ફાધર, મને આથસરાઈ્સ નથી પરાં ત આ તો આ ન્યઝ પેપરમાાં વાાંચ્ય ાં
કે નામદાર પોપને આથસરાઈ્સ છે એટલે પ ૂછ્!ાં
સાાંતા સહાગ રાતે તેની પત્નીને કહે : ત હી તો જન્નત મેરી, ત હી મે રા ઝુનન , ઔર કછના જાન ાં
બસ ઇતનાહી જાન ાં કી “તઝ મે રબ દીખતા હૈ યારા મેં ક્યાાં કરાં ?”
સાાંતાની પત્ની: જો મારામાાં તને િગવાન જ દે ખાતો હોય તો પછી હાં શ ાં કરાં ? મને પગે લાગીને
સઈ જા! મારા નશીબ ફટેલા લાગે છે .
છોકરો એક છોકરીને: હાં ખરે ખર તને ચાહાં છાં!
છોકરી: આ મારી ચ્પલની સાઈઝ ખબર છે ને?
છોકરો: િેન્ડશીપ હજ થઇ નથી અને ફરમાઈશ ચાલ થઇ ગઇ!
સ્કલમે માસ્તરજીને કહા દે ખો મઝમે કોઈિી કમી નદહ હૈ, તો આપ મઝે ક્યા કહેકે બલાઓગે ?
નટખટ નટને કહા: કમી-ના!
સવાલ: શ્રી સાંત અને શરદ પવારમાાં શ ાં સામ્પય છે ?
જવાબ:
(૧) એક થ્પડ જમણા ગાલે
(૨) સાંત અને શરદની રાશી એક
(૩) થ્પડ મારનારા બાંને સરદાર
(૪) બાંને સરદારોની રાશી એક. એક હરતવિંદર અને બીજો હરિજન – તવપલ દે સાઇ
એક વખત એક પાદરી નદીમાાં નહાતા હતા ત્યારે એમની બાજમાાં એક દારડીયો આવીને ઉિો
રહ્યો. એને જોઈને પાદરીએ કહ્ ાં કે તારે િગવાન જોવા છે ?
દારડીયો: હા, મારે ચોક્કસ જોવા છે

એટલે પાદરીએ દારૂદડયાન ાં માથ ાં પાણીમાાં ડાં બાવ્ય ાં અને થોડીવાર પછી બહાર કાઢ્ ાં અને પ ૂછ્ ાં કે
તને િગવાન દે ખાયા? એટલે દારૂદડયાએ માથ ાં ધણાવીને કહ્ ાં નાાં. ફરીવાર પાદરીએ એન ાં માથ ાં
પાણીમાાં ડૂબાડ્અ
ાં ને થોડો વખત વધારે રાખીને બહાર કાઢીને પ ૂછ્ ાં કે હવે દે ખાયા? એટલે
દારૂદડયાએ પાદરીને પ ૂછ્ ાં તમને ચોક્કસ ખાતરી છે કે િગવાન આ જગ્યાએ પડી ગયા હતા?
એક દદવસ એક નાની છોકરીએ રમતા રમતા પોતાની માનાાં વાળ જોયા તો એમાાં કોઈ કોઈ સફેદ
વાળ હતા એટલે માને પ ૂછ્ ાં કે મા તારા કોઈ કોઈ વાળ કેમ સફેદ છે ?
માએ કહ્ ાં કે જયારે ત ાં તોફાન કરે અને જીદ કરીને મને રડાવે છે ત્યારે મારો એક વાળ સફેદ થઇ
જાય છે
એટલે છોકરી થોડો વખત તવચારમાાં પડી ગઇ અને પછી બોલી મા દાદીના બધા વાળ કેવી રીતે
સફેદ થઇ ગયા?
ડોક્ટરે તપાસ્યા પછી પોતાની પેશન્ટને કહ્:ાં શાાંતાબેન અભિનાંદન! તમે મા બનવાના છો!
શાાંતાબેન: ડોક્ટર સાહેબ, મશ્કરી નાાં કરો મારી ઉંમર તો જવો ૮૦ વષસની થઇ ગઇ છે
ડોક્ટર: મને તે ખબર છે એટલે પહેલા તો મને નવાઈ લાગી પણ ટેસ્ટ નાાં રીઝલ્ટ જોતા આ
મેડીકલ દહસ્ટરીમા એક ચમત્કાર થયો લાગે છે !
શાાંતાબેન તો ગસ્સામાાં ડોક્ટરના દવાખાને થી બહાર નીકળી ગયા અને બાજના ટેલીફોન બથ
ઉપરથી ઘરે ફોન કયો. પતતએ ફોન ઉપાડયો અને બોલ્યો હલો!
શાાંતાબેન: નાલાયક ગધેડા, તારે લઈને હાં પ્રેગ્નન્ટ થઇ છાં!
થોડો વખત તો સન્નાટો છવાઈ ગયો અને પછી ધીરે થી એના પતતએ પ ૂછ્ ાં કોણ બોલે છે ?
દસ તમત્રોએ એક છોકરીને પ્રપોઝ કરવાન ાં નક્કી કયસ. ૯ જણા ગલાબન ાં ફલ લઇને આવ્યા.અને ૧૦
મો પાંદડત લઇને આવ્યો.
સર(છે લ્લી બેન્ચ પર બેઠેલા મોહનને) : મોહન, ચલ બોલ... Monkey ને ગજરાતીમાાં શ ાં કહેવાય?
મોહન : સર, Monkey ને ગજરાતી માાં વાાંદરો કહેવાય
સર(ગસ્સામાાં) : ચોપડીમાાં જોઇને બોલ્યો ને ?
મોહન : ના સર, હ તો તમારી સામે જોઇને બોલ્યો છ

દદી: 'નસસ, તમે મારી માટે આ કેવ ાં દડનર લાવ્યા છો. બે ચમચી િાત, એક ચમચી દાળ, અડધી
ચમચી શાક અને રોટલી તો એટલી નાની છે જાણે રૂતપયાનો તસક્કો જોઈ લો.'
નસસ: 'સોરી સર, પણ તમને આ જ મળશે. ડોક્ટરે કહ્ ાં છે .'
દદી: 'તો એવ ાં કરો, મારે માટે એક ટપાલ દટદકટ પણ લાવી આપો.'
નસસ: 'ટપાલ દટદકટ...? એન ાં તમે શ ાં કરશો..?'
દદી: 'કેમ...!હાથ લ ૂછવા માટે હાં નેપદકન પણ માગી ન શકાં ?'
એક બાપ બસ ની રાહ જોતા હતા, એટલામાાં બસ આવી અને કોલેજ ની બધી છોકરીઓ ચઢી ગઇ.
પાછળ થી બાપ ચઢયા એટલેકાંડકટર બોલ્યો : " નો મોર, નો મોર"
બાપ : " વાહ, ઢેલ બધી ચઢાવી દીધી અને અમે ચઢયા તો નો મોર!"
એક સરકસના માભલકે એક બારમાાં બધા લોકોને ટોળે મળીને ઉિા હતા એ જોઈને એ ત્યાાં ગયો
અને જોય ાં કે એક ટેબલ ઉપર એક ઉંધી તપેલી ગોઠવેલી હતી અને તેની ઉપર કકડો નાચતો હતો.
એ તો આ જોઈને ખશ થઇ ગયો અને તેને લાગ્ય ાં કે આ આઈટેમ સરકસમાાં ખબ ચાલશે. એટલે
તેણે ૫૦૦૦ રૂતપયામાાં એ કકડો ખરીદી લીધો.
બી! જ દદવસે એ સરકસનો માભલક ગસ્સામાાં લાલચોળ થયીને આવ્યો અને પેલા માણસને જોઈને
જોરથી બરાડયો કે તે મને છે તયો છે . મેં સરકસના ખેલમાાં આ કકડાને તપેલી ઉપર મક્યો, પરાં ત તે
નાચ્યો જ નદહ. મારા સરકસની બેઈજ્જતી થયી તે વધારામાાં. પેલા માણસે એને કહ્ ાં કે શાાંત થાવ
અને પહેલાાં મને એ કહો કે તપેલીની નીચે તમે મીણબત્તી મકેલી કે નદહ?
એક ખબ જ ગાંદો ગાંધાતો માણસ દારૂના બારમાાં આવે છે અને એક પાદરીના ટેબલ પર પાદરીની
પાસે બેસે છે . એ માણસની ટાઈ ગાંદી હતી, મોઢાં પણ ગાંદ હત ાં અને દારની બોટલન ાં ક્વાટદરય ાં
કોટના ખીસામાાં ડોદકયા કરત હત.ાં તેણે એક વતસમાનપત્ર કાઢ્ ાં અને વાાંચવા માાંડ્.ાં થોડા વખત
પછી એણે પાદરીને પ ૂછ્ ાં કે “ફાધર, આથસરાઈ્સ શાને કારણે થાય છે ?
એટલે પાદરીએ તે ણે તશખામણ આપતા કહ્ ાં કે ગાંદકીિયું જીવવાન,ાં ખરાબ સ્ત્રીઓની સાંગત
રાખવી, દાર પીવો,તસગારે ટ પીવી,ચરસ-ગાાંજો પીવો, પોતાની સાથેના માણસો જોડે હલકટ િયો
વ્યહવાર કરવો આવ ાં બધ ાં કરવાથી આથસરાઈ્સ થાય છે .
પેલો દારડીયો ધીમેથી બબડયો કે સાલ ાં આ બધ ાં તો ખરાબ કહેવાય અને એટલે જ આથસરાઈ્સ
થાય.

પાદરીને થય ાં આ માણસને પસ્તાવો થાય છે ને મેં તેને ખરાબ કહ્.ાં એટલે તે ના તરફ ફરીને કહ્ ાં
િાઈ, મારાથી જોવાય ાં નદહ અને તને ! સાચ ાં હત ાં તે કહીને તારાં દદલ દખાવ્ય ાં તે બદલ તારી માફી
ચાહાં છાં. મારો તને દખી કરવાનો તવચાર ન હતો. પણ મને એ તો કહે કે તને આથસરાઈ્સ કેટલા
વખતથી છે ?
એટલે પેલાએ જવાબ આ્યો ફાધર, મને આથસરાઈ્સ નથી પરાં ત આ તો આ ન્યઝ પેપરમાાં વાાંચ્ય ાં
કે નામદાર પોપને આથસરાઈ્સ છે એટલે પ ૂછ્!ાં
સાાંતા સહાગ રાતે તેની પત્નીને કહે : ત હી તો જન્નત મેરી, ત હી મે રા ઝુનન , ઔર કછના જાન ાં
બસ ઇતનાહી જાન ાં કી “તઝ મે રબ દીખતા હૈ યારા મેં ક્યાાં કરાં ?”
સાાંતાની પત્ની: જો મારામાાં તને િગવાન જ દે ખાતો હોય તો પછી હાં શ ાં કરાં ? મને પગે લાગીને
સઈ જા! મારા નશીબ ફટેલા લાગે છે .
છોકરો એક છોકરીને: હાં ખરે ખર તને ચાહાં છાં!
છોકરી: આ મારી ચ્પલની સાઈઝ ખબર છે ને?
છોકરો: િેન્ડશીપ હજ થઇ નથી અને ફરમાઈશ ચાલ થઇ ગઇ!
સ્કલમે માસ્તરજીને કહા દે ખો મઝમે કોઈિી કમી નદહ હૈ, તો આપ મઝે ક્યા કહેકે બલાઓગે ?
નટખટ નટને કહા: કમી-ના!
ટીચર: લોફર અને ઓફરમાાં શ ાં ફકસ છે ?
તવદ્યાથી : જો છોકરો આઈ લવ ય ાં કહે તો લોફર અને છોકરી જો આઈ લવ ય ાં કહે તો ઓફર!
અમેદરકન કમાન્ડોએ ભબન લાદે નને જીવતો રાખવાની જગ્યાએ મારી કેમ નાખ્યો?
કારણ કે અમેદરકા પાસે ભબનલાદનને પોષવા માટે કસાબને પોષવા !ટલ ાં ફાં ડ નહત!ાં
મેડીકલ સાયન્સ કહે છે કે ટાઇટ કપડાથી લોહીન ાં ભ્રમણ ઓછાં થાય છે
પરાં ત, સ્ત્રીઓના ટાઇટ કપડા જોઈને પરષોના લોહીન ાં ભ્રમણ વધી જાય છે
એક બેવફા પરષ જયારે પોતાની પત્ની સાથે સતો હોય ત્યારે બીજી સ્ત્રીનો તવચાર કરે છે

જયારે વફાદાર પરષ જયારે બીજી સ્ત્રી સાથે સતો હોય ત્યારે પોતાની પત્નીનો તવચાર કરે છે !
નવા વષસન ાં દકિંગ દફશરન ાં કેલેન્ડર ઘણ ાં જ ગરીબ લાગશે
કારણ કે દકિંગ દફશર પાસે મોડેલોને માટે ભબકીની ખરીદવાના પૈસા પણ નહી હશે!
બાબા રામદે વ કહે છે કે સદ
ાં ર સ્વાસ્થ્ય માટે શ્વાસ ઉપર કાં રોલ કરો
હવે બાબા રામદે વને કોણ સમજાવે કે એક બૈરા ઉપર કાં રોલ થતો નથી તો શ્વાસ ઉપર કાં રોલ કેવી
રીતે થાય?
માણસ અને ડક્કરમાાં શ ાં ફકસ છે ? ડક્કર જયારે ખબ જ દાર પીએ ત્યારે માણસ નથી બની જતા.
કતરાઓ લગ્ન કેમ નથી કરતાાં? કારણ કે તેઓ કતરાની જ જજિંદગી જીવે છે !
પત્ની: કાશ, તમે જો એસ.એમ.એસ. હોત તો હાં તમને સેવ કરતી અને મરજી થાય ત્યારે વાાંચતી
હોત
પતત: કાં જૂસ મારવાડી, ફક્ત સેવ જ કરતી કે પોતાની બહેનપણીને ફોરવડસ પણ કરતી!
મધર અને પત્નીમાાં શ ાં ફકસ છે ? એક તમને આ દતનયામાાં રડતા લાવે છે અને બીજી તમે આખી
જજિંદગી રડતા જ રહો તેન ાં ધ્યાન રાખે છે !
એકવાર એક કતરો રે લવેના પાટાની નજદીક બેઠો હતો. એટલામાાં રેન આવી અને કતરાની પછડી
પાટા ઉપર હોવાથી કપાઈ ગઇ. એટલે આદત મજબ કતરો રેનને કડવા માટે રેન પાછળ દોડયો
અને એન ાં માથ ાં કપાઈ ગય.ાં
બોધ: Don't lose your head over a piece of tail.
ઝાડીમાાં ઝડપથી....ફટાફટ
એક નગ્ન પરષન ાં અને એક નગ્ન સ્ત્રીન ાં એવા બે પતળા એક બાગમાાં સામ સામે વરસોથી ઉિા
હતા. આ બાંને પ ૂતળાને આમ વરસોથી સામ સામે ઉિેલા જોઈને એક પરીને દયા આવી એટલે તે
આકાશમાાંથી નીચે ઉતરીને બાંને પતળા પાસે આવી. તેણે બાંને પ ૂતળાને સાંબોધીને કહ્ ાં કે તમે બાંને

આમ ટાઢ તડકો વેઠીને વરસોથી ઉિા છો તેની કદર કરીને તમને બાંને ને ૩૦ મીનીટ માટે હાં
જીવતા કરાં છાં. તે દરમ્પયાન તમારી ! ઈચ્છા હોય તે પ ૂરી કરો. પેલા પરષે પેલી સામે જોય ાં અને
અને પેલી સ્ત્રીએ પરષ સામે જોય ાં અને બાંને દોડીને બાજની ઝાડીમાાં દોડીને અલોપ થઇ ગયા.
થોડા વખતમાાં ઝાડીમાાંથી પાાંદડા ખખડવાનો અવાજ આવવા માાંડયો. ૧૫ મીનીટ પછી બાંને
ઝાડીમાાંથી શ્વાસ લેતા લેતા અને હસતા હસતા બહાર આવ્યા. તેમને જોઈને પરીએ કહ્ ાં કે મેં તો
તમને ૩૦ મીનીટ માટે જીવતા કરવાન ાં વચન આ્ય ાં હત ાં અને તમે બાંને ૧૫ મીનીટમાાં કેમ પાછા
આવ્યા? તમારી પાસે હજ બીજી ૧૫ મીનીટ છે તો તેનો ફરીવાર ઉપયોગ કરવો છે ? પેલાએ પેલી
સ્ત્રી સામે જોય ાં અને પ ૂછ્ ાં કે ફરીવાર જવ ાં છે ?
એટલે પેલીએ તરત જ જવાબ આ્યો હા, ચોક્કસ. પરાં ત આ વખતે આપણે પોઝીશન બદલી
નાખશ.ાં આ વખતે કબતરને હાં હાથમાાં પકડીશ અને ત કબતરનાાં માથા ઉપર ટટ્ટી(છી-જાાંજરૂ) કર!!
તમારા મગજમાાં કેવો સડેલો તવચાર હતો? થોડાં સારાં તો તવચારતા શીખો!
( ટ્બ લાઈટ લોકોને જોકમાાં ખબર નાાં પડી હોય તો વરસોથી કબ ૂતરો એમના માથા ઉપર બેસીને
ચરકતા હતા એટલે આ! એન ાં તેમણે વે ર લીધ!ાં )

એક મારવાડી હતો. િારે કાં જૂસ, ચમડી ત ૂટે પણ દમડી ન છૂટે. તે મરવા પડયો, પરાં ત જીવ પૈસામાાં
હતો એટલે જીવ છૂટતો ન હતો. તે ણે વાઈફને કહ્ ાં કે આખી જજિંદગી પાઈ પાઈ કરીને પૈસા
બચાવ્યા છે ! આ છોકરાઓ ઉડાવી મકશે. વાઈફે કહ્ ાં પણ તમે પૈસા સાથે થોડા લઈ જવાના છો?
એટલે પેલાએ કહ્ ાં કે મારે મારા બધા પૈસા સાથે લઈ જવા છે . ત ાં એક કામ કર હાં મરી જાઉં ત્યારે
મારા બધા પૈસા િેગા કરીને મારી ભચતામાાં મ ૂકી દે ! અને એમ કરીશ તો જ મારો જીવ સદગતત
પામશે. નહી તો ભ ૂત થઈને બધાને હેરાન કરીશ. પત્ની કહ્યાગરી હતી. એટલે તેણે હા પાડી અને
!વો મારવાડી મરી ગયો ત્યારે તેણે બધા પૈસાન ાં પોટલ ાં ભચતા ઉપર મક્.ાં એ જોઈને બધા
છોકરા/છોકરીઓએ તેને કહ્ ાં માાં, ત ાં ગાાંડી થઇ ગઇ છે કે આમ બધા પૈસા ભચતા ઉપર મકે છે ?
એટલે મારવાડીની વાઈફે કહ્ ાં કે જો નાાં મકાં તો એમનો જીવ અવગતે જશે. એટલે બધાએ તેને
ખબ જ સમજાવી અને બધાએ આપઘાત કરવાની ધમકી આપી એટલે તે બોલી: હાં કાં ઈ ગાાંડી નથી.
હાં પણ મારવાડીની દીકરી છાં, મેં એવ ાં કયું છે કે તમારા બાપાનો જીવ અવગતે નહી જાય અને
બધા પૈસા આપણી પાસે રહે. મેં બધા પૈસા બેંકમાાં જમા કયાસ છે અને જદી જદી બેંકોના ચેકો
તમારા બાપાના નામે લખીને પોટલવ
ાં ાળીને ભચતા ઉપર મક્યા છે . હવે તમારા બાપાને તે વટાવવા
હોય તો વટાવી લેશે!

ચાલો જોઈએ સગા-સબાંધીઓના અભિપ્રાયો
જો પરીક્ષાન ાં પદરણામ સારાં આવે તો:
માાં કહેશે: િગવાનની કૃપા છે
બાપ કહેશે: દીકરો કોનો છે ?
દોસ્ત કહેશે: ચાલ એક પેગ મારીને મગજ િેશ કરીએ
રીઝલ્ટ ખરાબ આવે તો:
માાં કહેશે: આતો કોલેજમાાં આજકાલ િણાવે છે જ કોણ? બધાને ટયશનમાાં જ રસ છે .
બાપ કહેશે: માના લાડકોડે છોકરાને બગાડી દીધો
દોસ્ત કહેશે: ચાલ એક પેગ મારીને મગજ િેશ કરીએ
નોકરી મળવા પર:
માાં કહેશે: તારી તભબયતની કાળજી રાખ!
બાપ કહેશે: ખબ મહેનત કર!
દોસ્ત કહેશે: ચાલ એક પેગ મારીને મગજ િેશ કરીએ
નોકરી છૂટી જાય ત્યારે :
માાં કહેશે: નોકરી જ ઘણી ખરાબ હતી
બાપ કહેશે: કાં ઈ વાાંધો નહી, બીજી મળશે
દોસ્ત કહેશે: ચાલ એક પેગ મારીને મગજ િેશ કરીએ
જન્મદદવસ ઉપર:
માાં કહેશે: જગ જગ જીવો મારા લાલ
બાપ કહેશે: હાંમેશા આગળ વધતો રહે!
દોસ્ત કહેશે: ચાલ એક પેગ મારીને મગજ િેશ કરીએ
લગ્ન કરે ત્યારે :
માાં કહેશે: સદા સખી રહો
બાપ કહેશે: ખશ રહો
દોસ્ત કહેશે: ચાલ એક પેગ મારીને મગજ િેશ કરીએ
બાળકનો જન્મ થવા પર:
માાં કહેશે: ભબલકલ મારા છોકરા ઉપર ગયો/ગયી છે
બાપ કહેશે: ભબલકલ અમારા ખાનદાન ઉપર ગયો/ગયી છે

દોસ્ત કહેશે: ચાલ એક પેગ મારીને મગજ િેશ કરીએ
પ્રેમમાાં તનષ્ફળતા મળતા:
માાં કહેશે: દીકરા હવે એને ભ ૂલી જા
બાપ કહેશે: બાયલાની !મ રડ રડ નહી કર, મરદ બન.
દોસ્ત કહેશે: ચાલ એક પેગ મારીને મગજ િેશ કરીએ
બોધ: દતનયા બદલાઈ જાય, પણ દોસ્ત કોઈપણ દદવસ બદલાતો નથી!
એક મચ્છરને મગી સાથે પ્રેમ થઇ ગયો. મચ્છરે મગીને દકસ કરી.
મગી ડેંગ્યથી મરી ગઇ અને મચ્ચછર બડસ ફ્લથી...
નસસ: ! તમારી નાડી એક મીનીટ સધી પકડી રાખે છે અને નાડીના ધબકારા નોમસલ ઈચ્છે છે !
એક વેશ્યાને ત્યાાં એક અપટડેટ,દે ખાવડો અને આશરે પચાસ વરસનો માણસ જાય છે . વેશ્યાઘરમાાં
ઘણી બધી છોકરીઓને રાખવામાાં આવતી હતી.વેશ્યાઘરની માભલકણ ચાંપાબાઈ તેને પ ૂછે છે તમારે
કઈ છોકરી જોઈએ છે ? એટલે પેલા માણસે કહ્ ાં કે મારે માંદાદકનીને મળવ ાં છે . ચાંપાબાઈએ કહ્ ાં કે
માંદાદકનીની દકિંમત ખબ જ છે . એની જગ્યાએ કોઈ બીજી છોકરી પસાંદ કરો. પણ પેલાએ કહ્ ાં કે
મારે માંદાદકની જ જોઈએ છે . ચાંપાબાઈએ કહ્ ાં કે ૧૦૦૦૦રતપયા થશે. એટલે પેલાએ ૧૦૦૦૦ર.
ગણીને આપી દીધા. ચાંપાબાઈએ માંદાદકનીને બોલાવી એને ઉપરના માળે મોકલી આ્યો. ફરીએ
બીજા દદવસે આવ્યો અને કહ્ ાં મારે માંદાદકનીને મળવ ાં છે . ચાંપાબાઈએ કહ્ ાં કે તે ઘણી જ મોંઘી છે .
છતાાં પેલાએ માંદાદકનીને જ મળવાન ાં કહ્.ાં એટલે ફરીવાર માંદાદકની તેને લઈને ઉપર રૂમમાાં લઈ
ગઇ. ફરી ત્રી! દદવસે એ પાછો આવ્યો એટલે ચાંપાબાઈએ કહ્ ાં કે અમે માંદાદકની માટે કોઈ
દડસ્કાઉન્ટ નથી આપતા. પેલાએ કહ્ ાં વાાંધો નહીં અને ૧૦૦૦૦ર.ગણી આ્યા. ફરી માંદાદકની તેને
ઉપર રૂમમાાં લઈ ગઇ. પેલો કલાક પછી બહાર નીકળવા માાંડયો ત્યારે માંદાદકનીથી રહેવાય ાં નહીં
અને તેન પ ૂછ્ ાં કે મારે માટે ઘરાક એક વખત આવે પરાં ત મારો િાવ વધારે હોવાથી બીજી વાર
િાગ્યે જ આવે છે .તમે ત્રણ વખત આટલા બધા પૈસા આ્યા. તમે ક્યાાંથી આવો છો? પેલાએ કહ્ ાં
હાં અમદાવાદથી આવ ાં છાં. માંદાદકનીએ કહ્ ાં કે મારી બહેન પણ અમદાવાદમાાં જ રહે છે . પેલાએ કહ્ ાં
કે હાં તમારી બહેનનો વકીલ છાં. તમારી બહેને મને મરતા પહેલા તમને ૩૦૦૦૦ રૂતપયા આપવા
કહ્ ાં હત ાં તે આપવા જ આવ્યો છાં!
આ વાત ઉપરથી બોધ લેવાનો કે “જજિંદગીમાાં ત્રણ વસ્તઓ ચોક્કસ છે :

૧- મ ૃત્ય
૨- ટેક્સ
૩- વકીલ પાસે લટ
ાં ાવાન!ાં

એક મારવાડી અને મારવાડણ મદ્રાસી હોટલમાાં જમતા હતા. તેમણે એક જ ઢોસો માંગાવ્યો. પછી
મારવાડીએ ઢોસાના બે િાગ કયાસ . એક િાગ પોતે ખાધો અને બીજો િાગ સાઈડમાાં રાખ્યો. પછી
તેણે લસ્સીનો ગ્લાસ લીધો અને તેના બે િાગ કયાસ . એક િાગ પોતે ઢોસા સાથે પીવા લાગ્યો અને
લસ્સીનો અડધો િાગ સાઈડ ઉપર રાખ્યો. મારવાડણ એની સામે બેસીને જોયા કરતી હતી. આ
જોઈને એક િાઈને થય ાં કે પૈસાની તકલીફને લઈને બાંને અડધ ાં અડધ ાં ખાય છે . એટલે તે મારવાડી
પાસે ગયો અને કહ્ ાં કે તમે અડધો અડધો ઢોસો કેમ ખાવ છો? બાંને માટે એક એક ઢોસો માંગાવો,
હાં પૈસા આપી દઈશ. એટલે મારવાડીએ કહ્ ાં િાઈ એવ ાં નથી, આતો અમને પરણ્યાને ૫૦ વષસ થઇ
ગયા એટલે અમે દરે ક વસ્તઓ ૫૦/૫૦ કરીને કરીએ છીએ. એટલે પેલા િાઈએ મારવાડણને કહ્ ાં
માજી તમે કેમ ખાતા નથી? એટલે મારવાડણે જવાબ આ્યો એ ખાઈ રહેશે પછી મેને ચોકઠાં
આપશે એટલે હાં ખાઈશ!
પ્રીસ્ટ જો સામે મળે તો “હેલો ફાધર” બોલાય છે
બીશપ જો સામે મળે તો “યોર ગ્રેસ” બોલાય છે
કાડીનલ જો સામે મળે તો “યોર એમીનેન્સ” બોલાય છે
પોપ જો સામા મળે તો “હીસ હાઈનેસ” બોલાય છે
પરાં ત જો
૩૬-૨૪-૩૬ બીકીની પહેરેલી સદ
ાં રી મળે તો “ઓહ! માય ગોડ” બોલાય છે

પ્રશ્ન: શાકસ માછલીઓ વકીલો ઉપર કેમ હમલો નથી કરતી?
જવાબ: ધાંધાકીય આદર!
તમને પેલા અવકાશયાત્રીની તો ખબર જ હશે, !ણે શોધી કાઢ્ ાં કે ચાંદ્ર ઉપર જીવન છે . હકીકતમાાં

તેણે શટલમાાંથી ઉતરવા માટે ઉંધી દદશામાાં રોકેટ છોડ્ ાં હત.ાં તે બીજી જ જગ્યાએ પહોચી ગયો
હતો. તેણે ત્યાાં પ્રકાશ જોયો એટલે તપાસ કરવા ગયો. ત્યાાં એક ગફા હતી અને ગફામાાં જ આગળ
જતા ભ ૂગિસ શહેરન ાં પ્રવેશદ્વાર હત.ાં જ્યાાં તે ણે પથ્ૃ વી !વા જ માનવો જોયા. ફરક ફક્ત સ્ત્રીઓને
આગળની જગ્યાએ પાછળ સ્તન હતા. પેલા લોકોએ એનો સત્કાર કયો અને પાટીમાાં ડાન્સમા
સામેલ થવાન ાં આમાંત્રણ આ્ય.ાં તેણે ત્યાાં ખબ જ ડાન્સ કયો. પથ્ૃ વી ઉપર પાછા ફરીને તેણે એક
પત્રકાર પદરષદ યોજી. એણે એ ગ્રહ ઉપરના માનવ જીવન તવશેના જદા જદા પ્રશ્નોના જવાબ
આ્યા. છે લ્લે એક પત્રકારે તેને સવાલ પ ૂછયો કે પાછળ સ્તનોવાળી સ્ત્રીઓને જોઈને તમને
અજગત ાં નહી લાગ્ય?ાં તેણે કહ્ ાં હા, અજગત ાં તો લાગ્ય ાં પણ તેમની સાથે ડાન્સ કરવામાાં ખબ જ
મઝા આવી!

એક મેસ્ક્સકન ફેતમલીમાાં દાદા ખબ જ મગજમારી કરતાાં હતા એટલે એ લોકો તેને ઘરડાઘરમાાં મ ૂકી
આવ્યા. થોડા વખત પછી બધા તેની ખબર કાઢવા ગયા. એમણે પ ૂછ્ ાં દાદા, અદહયા કેવ ાં લાગે છે !
લોકો કેવા છે ? એટલે ડોસાએ જવાબ આ્યો અદહયા બધા લોકો ખબ જ સારા છે . નમ્ર અને તવવેકી
છે . જો તમને એ લોકો કેવા અને કેટલા તવનયી અને તવવેકી છે તેનો દાખલો આપ.ાં અદહયા એક
૮૫ વરસનો મ્પયઝ
ાં ીશીયન છે !ણે છે લ્લા ૨૦ વરસથી વાયોલીન હાથમાાં નથી પકડ્ ાં છતાાં બધા
એને સાંગીતકાર તરીકે બોલાવે છે . એક ૯૫ વરસના ન્યાયાધીશ છે ! છે લ્લા ૩૦ વરસથી કોટસ માાં
નથી ગયા છતાાં બધા એને “યોર ઓનર” કહીને બોલાવે છે . એક ૯૦ વરસના દાક્તર છે !ણે
છે લ્લા ૨૫ વરસથી કોઈ દદીને તપાસ્યો નથી છતાાં બધા એને દાક્તર તરીકે બોલાવે છે . અને મને
, મેં છે લ્લા ૩૫ વરસથી સેક્સ નથી માણ્ય ાં છતાાં એ લોકો મને “ફકીંગ મેક્સીકન” કરીને બોલાવે છે !
એક સ્ત્રી હતી !ણે કહ્ ાં “ મને સખ શ ાં છે તે મેં લગ્ન કયાસ ત્યાાં સધી ખબર જ નહતી” અને જયારે
ખબર પડી ત્યારે ઘણ ાં જ મોડાં થઇ ગય ાં હત!ાં
એક યવાન છોકરાએ તેના તપતાને પ ૂછ્ ાં કે એ વાત સાચી છે કે આિીકાના અમક િાગોમાાં આ!
પણ માણસ લગ્ન કરે ત્યાાં સધી તે તેની વાઈફને ઓળખતો નથી?
પીતા: એ તો દરે ક દે શમાાં થાય છે . હાં પણ ક્યાાં તારી મમ્પમીને આજ સધી ઓળખી શક્યો છાં!
એક નાના છોકરાએ તેના પ્પાને પ ૂછ્ ાં કે પ્પા, લગ્ન કરવાનો કેટલો ખચો થાય?

પ્પાએ જવાબ આ્યો મને ખબર નથી કારણ કે હાં હજ પણ લગ્નના ખચાસ ના બીલો િરાં છાં!
દિસમસના શોપીંગ માટે પતી-પત્ની મોલમાાં ગયા. મોલમાાં ખબજ ગીદી હતી. ત્યાાં એની પત્નીને
થય ાં કે એનો પતત આ િીડમાાં ખોવાઈ ગયો. એટલે તેણીએ તેના પતતને મોબાઈલ પર ફોન કયો
અને પ ૂછ્ ાં ત ાં ક્યાાં છે . પતતએ ઠાં ડે કલે! જવાબ આ્યો તને યાદ છે પાાંચ વષસ પહેલા તે પેલી
ઝવેરાતની દકાનમાાં એક મોતીનો હાર જોયો હતો ! તે વખતે આપણી પરીસ્થીતીને લઈને ખરીદી
નહોતા શક્યા અને મેં તને કહ્ ાં હત ાં કે એક દદવસ હાં તને એ હાર લાવી આપીશ. પત્નીએ એકદમ
ખશ થઈને જોરથી ભચલ્લાઈ હા...હા.... મને એ ઝવે રાતની દકાન બરાબર યાદ છે . એટલે પતતએ
એકદમ શાાંતતથી કહ્ ાં હાં એ ઝવે રાતની દકાનની બાજમાાં આવેલા દારૂના બારમાાં છાં!

કેટલાક કહે છે તવસ્કી દરસ્કી છે
કેટલાક કહે છે કે તવસ્કી બીના જજિંદગી તમસ કી
પણ હાં કહાં છાં કે
રમ હોય કે બીયર કે હોય તવસ્કી
કોઈપણ નથી ગલસિેન્ડ કરતાાં દરસ્કી
ગલસિેન્ડ તો હોય આજ ઇસકી
તો પતા નહી કલ હો દકસકી!
એક પ્રેતમકા પોતાના પ્રે મેને કહે છે કે આપને જાણીએ છીએ કે આપણા સબાંધોનો એક દદવસે અંત
આવશે તો પણ આપણે કેમ પ્રેમ કરીએ છીએ!
પ્રેમી: પરાં ત મને ત ાં મને એક સવાલનો જવાબ આપ કે આપણે જાણીએ છીએ કે એક દદવસ આપણે
મરી જવાના છીએ, તો પણ આપણે કેમ જીવીએ છીએ!
છોકરીઓની શીકલ એટલી પણ બદસરત વોદટિંગ કાડસ પર નથી હોતી
અને એટલીજ સદ
ાં ર પણ એમના ફેસ બક ઉપર નથી હોતી
પત્ની પતતને : જરા રસોડામાાંથી મીઠાં લઈ આવોને
પતત: અદહયા તો મીઠાં છે જ નહી

પત્ની : મને તો પહેલેથીજ ખબર હતી કે તમે તો આંધળા જ છો એટલે હાં પહેલેથી જ મીઠાં લઈ
આવી હતી!
તમે જયારે રીટાયડસ થાવ છો ત્યારે તમને કાાંડા ઘદડયાળ કેમ િેટ તરીકે આપવામાાં આવે છે ?
કારણ કે જજિંદગીમાાં રીટાયડસ થયા પછી તમે વખત શ ાં છે તેની દરકાર નથી કરતાાં!
એક દે શી બૈરાં સ્નો પર લપસી જાય છે અને એકદમ બમ મારે છે “મેરી દકસ્મત”
ત્યાાં પસાર થતો અમેદરકન કહે છે : મેરી દિસમસ ટ ય ાં
પતત: તારી સાથે લગ્ન કરીને મને એક ખબ જ ફાયદો થયો. મારો આગલો જન્મ સધરી ગયો
પત્ની: એ કેવી રીતે?
પતત: મને મારા ગન્હાઓની સજા જીવતે જીવ મળી ગઇ!
મેં મારી ગલસિેન્ડને પ ૂછ્ ાં તને કઈ જાતની બકમાાં રસ છે . તે ણે જવાબ આ્યો: ચેકબકમાાં
તમારી જૂની કારને સારી રીતે ચલાવવી હોય તો નવી કારનો િાવ પ ૂછો!
સારા વકીલ અને બાહોશ વકીલમાાં શ ાં ફકસ છે ? સારો વકીલ કાયદો સારી રીતે જાણે છે જ્યારે
બાહોશ વકીલ ન્યાયાધીશને સારી રીતે જાણે છે .
બોસ: અમે ચોક્ખાઈના ખબ જ આગ્રહી છીએ, તમે અંદર આવતા પહેલા પગલછણીયામાાં પગ
લ ૂછીને મારી કેબીનમાાં આવ્યા?
ઉમેદવાર: હા, સાહેબ, હાં પગલછણીયામાાં પગ લ ૂછીને અંદર આવ્યો છાં.
બોસ: અમે સત્યના પણ આગ્રહી છીએ. કે બીનની બહાર પગલછણીય ાં જ નથી.
એકવાર એક ગામમાાં એક માણસ આવ્યો.તેણે ગામવાસીઓને કહ્ ાં કે તેણે વાાંદરા પકડવા છે .
પ્રત્યેક વાાંદરા પાછળ તે ગામવાસીઓને ૧૦ રૂતપયા આપશે. ગામવાળા તો ખશ થઇ ગયા અને
નજીકના જ ાંગલમાાં જઈને વાાંદરાઓ પકડવા લાગ્યા. વાાંદરા પકડવા માટે ગામવાળાઓમાાં સ્પધાસ જ
જામી ગઇ. દરે ક જણ વાાંદરાઓ પકડતા અને તે માણસ દરે ક વાાંદરા પાછળ ૧૦ રૂતપયા આપતો.
અમક દદવસ પછી ગામવાસીઓને ઓછા વાાંદરા મળવા લાગ્યા ત્યારે પેલાએ ગામવાસીઓને કહ્ ાં

કે હવે તે એક વાાંદરા પાછળ વીસ રૂતપયા આપશે. ગામવાસીઓ બાજના જ ાંગલમાાંથી વાાંદરાઓ
પકડી લાવ્યા અને પ્રત્યેક વાાંદરા પાછળ વીસ રૂતપયા વસલ કયાસ . થોડા દદવસ પછી તે માણસે
િાવ વધારીને ૩૦ રૂતપયા કયો. ખબ જ થોડા વાાંદરા મળ્યા એટલે તે ણે િાવ વધારીને ૫૦ રૂતપયા
કયો. પરાં ત ગામવાસીઓ વાાંદરા આપી શક્યા નહી ત્યારે તેણે કહ્ ાં કે હાં થોડા દદવસ માટે મારા
મારા ફેમીલીને મળીને આવ ાં છાં. તો તમે વાાંદરા મળે તો મારા મદદનીશ પાસે વાાંદરા જમા
કરાવીને પૈસા લઈ લેજો.
તે માણસના શહેરમાાં ગયા પછી તેના મદદનીશે ગામવાસીઓને કહ્ ાં કે જો તમને વાાંદરા મળતા
નાાં હોય તો હાં ! વાાંદરા જમા થયા છે તે તમને ૩૫ રૂતપયામાાં આપીશ અને પછી મારો શેઠ
શહેરમાાંથી આવ્યા પછી તેજ વાાંદરાઓ તમે મારા શેઠને ૫૦ રૂતપયામાાં વેચી દે જો. એટલે તમને ૧૫
રૂતપયા મળશે તેમાાં મારાં કમીશન પાાંચ રૂતપયા મને આપજો. તમને ૧૦ રૂતપયા મળશે.
ગામવાસીઓને આ યોજના ગમી ગઇ. એટલે તેમણે આજ બાજથી ઉધાર લાવીને,સોન ાં વેચીને,
ઘરબાર ગીરવે મકીને પૈસા િેગા કરી ૩૫ રૂતપયા લેખે વાાંદરા ખરીદવા લાગ્યા. બધા વાાંદરા
વેચીને પેલો મદદનીશ પણ ફેમીલીને મળવા શહેરમાાં ગયો. એ પછી પેલો માણસ કે તેનો
મદદનીશ ગામમાાં પાછા ફરક્યા જ નહી. પણ પરા ગામમાાં બધાનાાં ઘરો વાાંદરાથી િરાઈ ગયા.
આ! બધાનાાં ઘરો શેર સટીફીકે ટોથી િરાઈ ગયા છે , આવી રીતે જ ચાલે છે શેર બજાર!

સોસાયટીની બધી સાસમાઓએ તપકતનકનો કાયસિમ બનાવ્યો, બધી સાસમાઓ બસમાાં બેસીને
તનકળી પડી...આ બસને અકસ્માત થયો હોવાના સમાચાર આવતા સોસાયટીમાાં શોકનો માહોલ
સજાસય ગયો
બધા રોઈ રહ્યાાં હતા. એક વહ જોર જોરથી રડી રહી હતી. બધાએ તે ને આશ્વાસન આ્ય ાં તો તે
વધારે જોરથી રડવા લાગી...ઘણીવાર પછી તેણે જણાવ્ય ાં કે મોડાં થતાાં તેના સાસ તપકતનકમાાં ન
જઈ શક્યા...
એકવાર નરકમાાંથી એક માણસે યમરાજને પ ૂછ્ ાં કે
હાં મારી પત્નીને ફોન કરી શકાં ?
યમરાજ: હા, તારે ફોન કરવો હોય તો કરને
પેલા માણસે પત્નીને ફોન કયાસ પછી યમરાજને પ ૂછ્ ાં કે ફોનના કેટલા પૈસા આપવાના

યમરા! કહ્:ાં કશ ાં પણ નદહ. નરકથી નરકના કોલ િી છે !
પત્નીએ પતતને કહ્ ાં કે હાં તો ન્યઝપેપર હોત તો સારાં
પતત: કેમ?
પત્ની: આખો દદવસ તમારા હાથમાાં તો રહેતે!
પતત: હાં પણ એમ જ ઈચ્છાં છાં
પત્ની: કેમ?
પતત: દરરોજ નવ ાં તો મળતે!
ડોક્ટર: તમારા પતતને આરામ અને શાાંતતની જરૂર છે . આ ગોળીઓ લખી આપ ાં છાં.
પત્ની: એમને આ ગોળીઓ ક્યારે આપવાની?
ડોક્ટર: આ ગોળીઓ તમારે માટે છે , ! તમે લેશો તો તમારા પતતને આરામ અને શાાંતત મળશે!
પત્ની: ત ાં કેટલો મ ૂખો છે તે જાણવા માટે જ મેં તમારી સાથે લગન કયાસ .
પતત: એ તો મેં જયારે તને લગ્ન માટે પ ૂછ્ ાં ત્યારે જ તને ખબર પડી જવી જોઈતી હતી!
પત્ની: જો હાં માઉન્ટ એવરે સ્ટની ટોચ ઉપર પહોચી જાાંવ તો મને શ ાં ઇનામ આપશો?
પતત: એક ધક્કો!

પતતએ પત્ની માટે કહ્:ાં
મેં તારાં નામ રે તીમાાં લખ્ય,ાં િરતીમાાંએ ધોવાઈ ગય ાં
મેં તારાં નામ હવામાાં લખ્ય,ાં વાંટોભળયા સાથેએ ઘસડાઈ ગય ાં
મેં તારાં નામ મારા હૃદયમાાં કાં ડાયું, મને હાટસ એટેક આવી ગયો!
વરસાદ બધી જ વસ્તઓને સદ
ાં ર બનાવે છે
!વી રીતે ફલ,ઝાડ વગે રે
જો વરસાદ બધી જ વસ્તઓને સદ
ાં ર બનાવે છે
તો પછી એ તારા પર કેમ વરસતો નથી!

પતતની સ્થીતીતો સ્્લીટ એરકન્ડીશનર !વી હોય છે
િલેને ઘરની બહારએ ગમે તેટલો અવાજ કરે
િગવાને એની રચના જ ઘરમાાં શાાંત રહેવા કરી છે !
પતતતો ઘરન ાં મખ્ય માથ ાં ગણાય
પરાં ત,પત્ની તો ઘરની ડોક ગણાય...
એટલે જ તો
ડોકી !મ ફરે તેમ માથાએ ફરવ ાં પડે!

પત્નીએ પતત માટે કહ્:ાં
િગવાને મને ભખી જોઈને તપત્ઝા બનાવ્યા
તરસી જોઈને પે્સી બનાવી
મને અંધારામાાં જોઈને પ્રકાશ બનાવ્યો
મને બેફીકર-સખી જોઈને તને બનાવ્યો!
ગલાબ,ચમેલી વગે રે ફલો તો બાગમાાં જ શોિે
તે જ રીતે તારા !વા વાાંદરો તો ઝુાં માાંજ શોિે
દાાંતતયા કાઢવાની જરૂર નથી, હાં પણ ત્યાજ હઈશ
પાાંજરામાાં નદહ, પણ બહાર, તને જોઈને ખડખડાટ હસતી!
પતત: તને WIFE નો મતલબ ખબર છે ?
એનો મતલબ છે , Without Information, Fighting Every time!
પત્નીએ કહ્,ાં ના એનો ખરો મતલબ છે
With Idiot For Ever
િેન્ડશીપ ડે નાાં દદવસે મેં તો તમત્રોને ફક્ત એટલ ાં જ પછય'ત કે 'િાિી સાચવે તો છે ને?
હીંબકા િરી-િરીને રોયા મારા િાઇબાંધ...

અન્ય રાજ્યોમાાં શાદીશદા પરષો માટે ઘરબાર જ બધ ાં હોય છે . એટલે જ એમના ઘરમાાં “બાર”
મળી આવે છે અને ગજરાતમાાં “જાયે તો જાયે કહા”......
બાપ એક છોકરાને: અલ્યા તારાં નામ શ?
ાં
છોકરો: દીન ાં પટેલ
બાપ: અચ્છા, તો રાતન ાં શ?
ાં ( ટ્બ લાઈટ: દી ન ાં એટલે દદવસન ાં નામ બાપ સમજ્યા)
છોકરો: દાદી, તમને “વો્સ અપ” એટલે શ ાં ખબર છે ?
દાદી: હા એ તો “જનો દાર નવી બોટલમાાં” છે . અમે લોકો ! પાંચાત “ઓટલે” બેસીને કરતા હતા તે
તમે સોફા પર બે સીને કરો છો
पडोि की िािी अपने घर के अंिर बाहर आ जा रही थी
मैंने पछा क्या हुआ 😬?
िािी-मेरी बहु योिा करती हुई बोल रही है ,िाि को अंिर लो और बाहर करो
એક અરીસો હતો કે !ની સામે કોઈ જઠાં બોલે તો તરત બેિાન થઇ જત.ાં
િેંચ: હાં તવચારાં છાં કે હાં તસગારે ટ નથી પીતો(બેિાન)
અમેદરકન: હાં તવચારાં છાં કે હાં મારી પત્નીને ચાહાં છાં(બેિાન)
આભલયા િટ્ટ: હાં તવચારાં છાં....(બેિાન)
પત્ની: આપણા લગ્ન પહેલા તમે મને રે સ્ટોરન્ટ, તસનેમા, દરસોટસ અને બીજી કે ટલી બધી જગ્યાએ
લઇ જતા હતા. પણ લગ્ન પછી તમે એક પણ વાર મને કોઈ જગ્યાએ લઇ ગયા નથી
પતત: વ્હાલી, તે ચટ
ાં ૂ ણી પતી ગયા પછી કેમ્પપેઈન થતા જોયો છે ?
દબઈના એક પૈસાદાર આરબને ઓપરશન માટે લોહીની જરૂર પડી. આખી દતનયા ફેંદી કાઢી પણ
ક્યાય એવ ાં લોહી મળ્ય ાં નદહ. આખરે એક અમદાવાદી પાસે એવ ાં લોહી મળી આવ્ય.ાં આરબે ખબ જ
ખશ થઈને અમદાવાદીને મતસિડીઝ ગાડી, બાંગલો અને એક લાખ ડોલર આ્યા. થોડા વખત પછી
ફરી આરબને બીજ ાં ઓપરે શન કરવાન ાં થય.ાં અમદાવાદીએ ખશ થઈને લોહી ડોનેટ કયું. આ વખતે
આરબે અમદાવાદીને “થેંક્”ાં કાડસ અને સ્પેતશયલ ખજૂરન ાં બોક્સ િેટ મોકલ્ય.ાં એટલે અમદાવાદીએ

આરબને ફોન કયો અને કહ્ ાં કે પહેલીવાર તમે મને કેટલી બધી વસ્તઓ આપી હતી અને આ
વખતે આમ કેમ કયું.
આરબ: બાપ, હવે મારામાાં અમદાવાદીન ાં લોહી વહે છે
આ જગતમાાં બે કામ બહ સારા થઇ ગયા, એક, વો્સ એપ આવ્ય ાં તે પહેલા િણી લીધ ાં અને બીજ ાં
મેગી બાંધ થયા પહેલા મોટા થઇ ગયા
ગજરાતી એટલે? દે વ ાં કરવાવાળો જલસાથી અને લેણદાર ટેન્સનમાાં જીવે
ગજરાતી એટલે? નોકરી કરતા કરતા તવચાર તો ધાંધાના જ તવચાર કરે
ગજરાતી એટલે? અમારે ઘરે આવ્યા છો તો જમ્પયા વગર જવાય જ નદહ
ગજરાતી એટલે? ક્યારે ય હેલ્પ કરવામાાં નાાં નો હોય..અડધી રાતે જરૂર પડે તો ફોન કર!
ગજરાતી એટલે? અડધી કલાક વોક કરીને ૧૦૦ ગ્રામ ફાફડા અને ૫૦ ગ્રામ જલેબી ખાઈ આવે
ગજરાતી એટલે? તવદે શમાાં બેઠો બેઠો પણ ય ટ્બ પર િીખદાન ગઢવીનો ડાયરો જોતો હોય
ગજરાતી એટલે? પૈસા લીધા પછી કામ નાાં થાય તો ય કાલે પાકાં , આ! ભ ૂલી ગયો
આ એ િારત છે જ્યાાં લોકોને ગલસિેન્ડ બે બે જોઈએ છે પરાં ત દીકરી નથી જોઈતી
ગામ છોડીને શહેરમાાં આવેલ વ્યસ્ક્તએ ખબ જ સદ
ાં ર વાત કરી છે . ગામ છોડીને શહેરમાાં આવ્યો,
દફકર ત્યાાં પણ હતી અને અદહયાાં પણ છે . ત્યાાં તો ફક્ત “ફસલ” ખતરામાાં હતી પણ અહી તો
“નસલ” ખતરામાાં છે .
બાંતાની તભબયત ખબ જ ખરાબ હતી. તે મરણ પથારીએ હતો. તેણે સાંતાને પોતાની પાસે
બોલાવ્યો અને કહ્ ાં સાંતા, આ લે એક લાખ રૂતપયા. મારા મયાસ બાદ રોજ એક પેગ વ્હીસ્કી મારી
કબર પર રોજ છાાંટ તો રહે!.
સાંતા: જો તને ખરાબ નદહ લાગે તો એક વાત કહાં?
બાંતા: બોલને ! બોલવ ાં હોય તે બોલ
સાંતા: વ્હીસ્કીને છાાંટતા પહેલા એને મારી કીડનીમાાં દફલ્ટર કરી દઉં તો ચાલશે ને ?

એક છોકરાને કતરાં કરડ્,ાં છતાાં તે જોર જોરમાાં હસવા માાંડયો. લોકોએ તેને પ ૂછ્,ાં અલ્યા, તને
કતરાં કરડ્ ાં છતાાં આટલ ાં જોર જોરમાાં હશે છે શ ાં કામ?
છોકરો: કાકા, કતરાં બોખ ાં હત!ાં !!!!!
राधे 'मााँ' को जेल हो िकती है , यह िुनकर आिाराम 'बाप' ने अपने ज़मानत की अजी वापि ले
ली है ।

સાંતા: બેટા, આ બે બે પથારી કેમ કરી છે ?
છોકરો: પ્પા, ઘરમાાં બે મહેમાન આવવાના છે . એક મમ્પમીનો િાઈ અને બીજો મારો મામો
સતા: ગધેડા, એક પથારી વધારે કર. મારો સાળો પણ આવવાનો છે
SC/ST/OBC કેમ આમીમાાં અનામત નથી માાંગતા? કારણ કે ત્યારે SC/ST/OBC ને શહીદ થવ ાં
પસાંદ નથી. એમને તો “રીઝવે શન”નો લાિ લઈને ખરસી ટેબલપર બેસવ ાં છે
એક કાચીડાની આત્મકથા-ભચઠ્ઠીમાાં લખેલ:ાં “હવે હરીફાઈ નથી કરી શકતો માણસો સાથે રાં ગ
બદલવામાાં”
પત્ની: તમને ખબર છે હાં તમને “જાન” કરીને કેમ બોલાવ ાં છાં ?
પતત: નાાં
પત્ની: “જાનવર” બોલવ ાં લાાંબ પડે છે એટલે “જાન” કહાં છાં
પત્ની: તમે મને “રાણી” કરીને કેમ બોલાવો છો?
પતત: “નોકરાણી” લાાંબ પડે છે એટલે
આપણે ત્યાાં “ડોલર” બ્રાન્ડના અન્ડરવે ર મળે છે , “યરો” બ્રાન્ડના અન્ડરવેર મળે છે પણ “રૂતપયા”
બ્રાન્ડના અન્ડરવેર નથી મળતા. કારણ?
કારણ કે ખબર નદહ એ ક્યારે નીચે ઉતરી જાય!

બાપ હોટલમાાં જમીને હાથને બદલે વોશબે ઝીન ધોવા માાંડયા.
વેઈટર: બાપ, આ શ ાં કરો છો?
બાપ: નવરીના, હાં પણ ઈંગ્લીશ જાણ ાં છાં. આ શ ાં લખ્ય ાં છે ? ( WASH BASIN)
મેં એક છોકરાને જઈને પ ૂછ્,ાં િણવાન ાં કેવ ાં ચાલે છે ?
છોકરો: જવા દો ને કાકા, સમદ્ર !ટલો તસલેબસ છે , નદી !ટલ ાં વાાંચી શકીએ છીએ, બાલદી !ટલ ાં
યાદ રહે છે , ગ્લાસ !ટલ ાં લખી શકીએ છીએ, વાટકી િરીને માક્સસ આવે છે , એમાાં ડૂબીને મરી
જઈએ છીએ!
એક કાં પનીના માભલકને સવાલ પ ૂછવામાાં આવ્યો કે તમે તમારે ત્યાાં કામ કરનારાઓને કેવી રીતે
પ્રોત્સાહન આપો છો કે !થી તેઓ આટલા બધા તનયતમત છે ?
માભલકે હસીને જવાબ આ્યો, ઘણ ાં જ સહેલ ાં છે . મારે ત્યાાં ૩૦ માણસો કામ કરે છે અને મફત
પાદકિંગ ફક્ત ૨૦ છે .
ગાાંધીબાપએ કહ્ ાં હત ાં કે ઈજ્જત કરવી હોય તો પત્નીની કરો...
કાળજી રાખવી હોય તો પત્નીની રાખો...
પ્રેમ કરવો હોય તો પત્નીને કરો....
પણ પત્ની કોની? એ તો ગાાંધીબાપએ કહ્ ાં જ ન હત ાં
પતત: આ કેવી ખીર છે ?

પત્ની: કેસર નદહ હત ાં એટલે મેં “તવમલ” નાખી દીધી. "िाने िाने मे है केिर का िम"
ऐक डाक्टर ने खुि के बारे मे कहा...
"हमारी शस्शशयत का अंिाज़ा तुम क्या लिाओिे गासलब",
"जब िुज़रते है कब्रिस्तान िे तो मुिे भी उठ के पछ लेते हैं...

र्क ड क्टर िाहब !! अब तो बता िो मुझे तकलीफ क्या थी"...!!
બોસે એક ચલબલી પરાં ત ખબસરત છોકરીને સેિેટરી તરીકે નોકરીએ રાખી. પરાં ત દસ દદવસ પછી
બોસે ૨૭માાં માળ પરથી કદીને આપઘાત કયો.
ઇન્સ્પેક્ટર: રૂમમાાં ત્યારે કોણ હાજર હત?
ાં

સેિેટરી: જી, હાં
ઇન્સ્પેક્ટર: આખરે એવ ાં તે શ ાં થય ાં કે તે ને આપઘાત કરવો પડયો?
સેિેટરી: એ ખબ જ સારા માણસ હતા. એમણે એક દદવસ મને બે લાખનો ડ્રેસ આ્યો, બીજી વખત
દસ લાખનો હાર આ્યો, ત્રણ દદવસ પહેલા જ મેં ! આંગળીમાાં પહેરી છે તે પાાંચ લાખ રૂતપયાની
હીરાની વીટી આપી
ઇન્સ્પેક્ટર: પછી?
સેિેટરી: આ! મારા પ્પાનો ફોન આવ્યો એટલે મેં તેમને ફોન પર કહ્ ાં પ્પા, તમે જો અદહયાાં
હાજર હોત તો ખબર પડતે કે મારા બોસ મને કેટલો પ્રેમ કરે છે . તમે તો કાયમ એમ જ કહ્યા કરો
છો પ્પ બેટા, છોકરીનો ડ્રેસ પહેરીને ફયાસ નદહ કર!
બોધ: વસ્ત ખરીદતા પહેલા વસ્તની જાણકારી મેળવવી જરૂરી છે
સારાં છે કે લગ્નમાાં “રીઝવેશન” નથી, નદહ તો એશ્વયાસ રાયના લગ્ન જીતનરામ માાંઝી સાથે એન
માયાવતીના લગ્ન ઋજત્વક રોશન સાથે થઇ ગયા હોત અને ગર્જર લોકો હેમામાલીની માટે ધરણા
પર બેસી ગયા હોત
શેઠાણી(કામવાળીને): ત ાં ત્રણ દદવસથી કામપર નથી આવી અને જાણ પણ નદહ કરી?
કામવાળી: બેન, મેં તો વો્સ અપ ને ફેસબક પર મારાં સ્ટે ટસ અપડેટ કરી દીધ ાં હત ાં કે “ ત્રણ
દદવસ માટે ગામડે જાઉં છાં” અને સાહેબે કોમેન્ટ પણ લખી હતી, “MISSING YOU”
છોકરો: પ્પા હાં જીવનમાાં આગળ વધવા શ ાં કરાં ?
પ્પા: પત્થર લે અને સૌથી પહેલા આ તારો મોબાઈલ ફોન તોડી નાખ
“બધા કાં વારા બોલો, “આઝાદી” મારી છે અને પરણેલા બોલો “આ જાડી” મારી છે
ચોક્કસથી હાટસ અટેક આવી જાય છે , જ્યારે લગ્નનાાં વષો બાદ પણ સાસદરયાાં કહે, અમારી દદકરી
તો ગાય !વી છે

આ એક અદભત સત્ય છે બધી સ્ત્રીઓના નામની આખરમાાં A, I, U or L આવે છે , જો તવશ્વાસ નદહ
પડતો હોય તો રાઈ કરી જવો
લગ્નમાાં એક ફોટોગ્રાફરે નવવધ ૂના ૨૫૦ ફોટા પાડી નાખ્યા. ત્યાાં કન્યાનો બાપ આવ્યો અને કહ્ ાં
િાઈ, આ નવવધ નથી, આ તો રાધેમાાં છે , નવવધ તો પાલસરમાાં ગઈ છે
એક રાં ગીલા પણ િગવાનથી ડરતા માણસને િગવાને ખશ થઈને માાંગવા કહ્.ાં તેણે કહ્,ાં હે પ્રભ
મને દતનયાન ાં શ્રેષ્ટ પીણ ાં અને શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી જોઈએ છે . િગવાને તેને “પાણી” અને “મધરટેરેસા”
આ્યા.

Moral: Investment is subject to market risks.
અંગ્રેજીમાાં “સેલ”નો મતલબ !લ થાય છે . માણસો તેમના ફોનના કેદીઓ !વા છે . હવે મને સમજ
પડી કે શા માટે તેને “Cell Phones” કહેવામાાં આવે છે !
રસ્તો બદલી નાખે છે આપણા દે શના નવજવાનો જો કોઈ આવીને કહે કે , આગળ આર.ટી.ઓ. છે
પતત પત્ની વચ્ચે ખબ ઝગડો થયા બાદ
પતત: ત ાં ચાલી જઈશ તો તારા !વી હજાર મળશે
પત્ની: હજ પણ તમને મારા !વી જ પત્ની જોઈએ છે ?
જો બકા, “ટચ”નો જમાનો છે પણ પત્ની અને તપેલી ગરમ હોય ત્યારે “ટચ” નાાં કરાય
જો આપણી પેન ખોવાઈ જાય તો આપણે નવી પેન લઈએ છીએ, પણ જો પેનન ાં ઢાાંકણ ાં ખોવાઈ
જાય તો આપણે ખરીદી શકતા નથી, માટે તમારા ઢાકણ(પતત)ને પ્રેમ કરો કારણ કે ઢાકણ ઘણ ાં જ
અગત્યન ાં છે

તમારી પત્નીનો ફોટો મોબાઈલનાાં સ્િીન સે વર તરીકે રાખો. કારણ કે જયારે તમને કોઈ મશીબત
આવે ત્યારે તેનો ફોટો જોજો અને મનમાાં કહેજો કે જો હાં આ મશીબતને સાંિાળી શકાં છાં તો પછી
ગમે તેવી મશીબતો સાંિાળી શકાં છાં
પતત સાથે રહેવ ાં એ “પાટસ ઓફ લીવીંગ છે ”.....પણ વષો સધી એ જ પતત જોડે રહેવ ાં એ “આટસ ઓફ
લીવીંગ છે ”
मनमोहन सिंि िब्जी खरीिने िए।
मनमोहन सिंह: सभस्न्ड क्या भाव है ?

िब्जीवाला : अब रुलाएिा क्या पिले? मुफ्त में ले जा, पहली बार आवाज िुनी है तेरी।
नरें द्र मोिी िब्ज़ी खरीिने िए।

नरें द्र मोिी: सभस्न्ड क्या भाव है ?

िब्जीवाला : अब रुलाएिा क्या पिले? मुफ्त में ले जा, इलेक्शन क बाि पहली बार इंडडया में
दिखा!

राहुल िांधी िब्जी खरीिने िए|
राहुल िांधी : सभन्डी क्या भाव है ?

िब्जी वाला : अब रूलाएिा क्या पिले? मुफ्त मे ले जा| ये सभन्डी नही मटर है
Question- िब्जी वाला कौन था??
अब रूलाओिे क्या यह पछ के...

इतना िब मफ्
ु त में केजरीवाल के इलावा और कौन िे िकता है
આટલા તો પ્રેમ ચોપરા,અમરીશપરી અને રણજીત પણ નહોતા પડયા !ટલો સેન્સેક્સ અને તનફટી
પડી ગયા.
આટલા તો શાહરૂખખાન,આમીરખાન અને સલમાનખાન પણ ઉપર નહોતા આવ્યા !ટલા ડોલર,
પાઉન્ડ અને યરો ઉપર આવ્યા છે .

Rupee falling 👇, Onion rising ☝ , Share Market crashing 📉, Farmers crying 😩
Soldiers dying 😷 , And PM flying ✈✈✈

Dollar on an escalator📶, Rupee on a ventilator.., Nation in icu..🏥, We are in
coma..🚑, 🌰Onion in showroom. God bless India...🙌, The only way to save
Rupee is.., To tie a rakhi to the Dollar..💲, And say.."मेरी रक्षा करना!"..👫
After Million, Billion, trillion, the fourth larger unit is 'Onion', and such rich
people are called "Onionaires"

શ ાં લાગે છે માકે ટન?
ાં શ ાં લેવ ાં જોઈએ? જવાબ: િગવાનન ાં નામ!
હાદદિ ક પટેલ: અમે ગમે તેમ કરીને દરઝવેશન લઈને જ રહીશ.ાં
આભલયા િટ્ટ: િૈ , દરઝવેશન ના મળે તો “તત્કાલ” લઈ લેજો.
એક મેચમાાં ઓસ્રેલીયાએ ૩૦૦ રન બનાવ્યા. ઝીમ્પબાબ્વે એ ૨૬૫ રન બનાવ્યા તો પણ ઝીમ્પબાબ્વે
મેચ જીતી ગય.ાં
કેવી રીતે ? કારણ કે ઝીમ્પબાબ્વે બક્ષીપાંચમાાં આવે છે અને મેચ િારતમાાં રમાતી હતી
હાટસ નાાં ઓપરે શનને “બાયપાસ” કેમ કહેવામાાં આવે છે ?
કારણ કે......જો સફળ થય ાં તો “પાસ” નદહ તો “બાય”
મોદીજીએ કહ્ ાં હત,ાં “ નાાં ખાઉંગા, ના ખાને દાં ગા”..... લોકો ઊંધ ાં સમજ્યા, કદાચ કાાંદા માટે કહ્ ાં હશે
આશારામબાપની તો લોટરી લાગી ગઈ....પહેલા રાધે માાં...અને હવે ઇન્દ્રાણી મખરજીનો પણ યોગ
બની રહ્યો છે ...કાં ઈક તો પણ્ય કયાસ હશે આશારામ બાપએ.....

દ્રૌપદીનો રે કોડસ ખતરામાાં છે ! ઇન્દ્રાણી મખરજીએ આ! પાાંચમો પતત હોવાન ાં કબલ કય.ું જોઈએ
કાલે શ ાં થાય છે ?
હવે, કોઈ પણ પ્રસાંગ તનતમત્તના કાયસિમની આમાંત્રણ પતત્રકામાાં "ગજરાતી"માાં આપને "હાદદિ ક"
તનમાંત્રણ છે એવા શબ્દો નહીં લખવાનો ગજરાત સરકાર કાયદો કરવાની છે એવી અફવા છે . આ
કાયદાની સામે તમને કોઈ "વાાંધો" હોય તો "ગજરાત" સરકારને ભલભખતમાાં જણાવી
દે શો.(“હાદદિ ક”નો વાાંધો)
"नमो", "रािा" के बाि एक और abbreviation:

"ननराश केला" = नीतीश + राहुल + शरि + केजरीवाल +लाल
સાલ આટલા પટે લો િેગા થઇ ને ખાલી બોડસ ર ઉપર એક આંટો મારી આવે તો કેવ ૂ રે ??
પટેલો ઘરે પાછા આવે એ પહેલા કાશ્મીર નો મદ્દો પતી જાય.
अजि र्कया है ...
मैं तो अकेली ही चली थी िोहाटी िे मुंबई,
मैं तो अकेली ही चली थी िोहाटी िे मुंबई,
शौहर समलते िए, कांरवा बढता िया!....~ इंद्राणी
ઈતતહાસ ગવાહ છે , આ વાત આજ સધી કોઈ છોકરીએ નથી કહ્ ાં કે ત ાં ફોન કટ કરી નાખ હાં તને
પાછો ફોન કરાં છાં
એકવાર કોઈ તવદે શીએ ગજરાતીને પ ૂછ્ ાં કે તમે લોકો નોનવેજ કેમ નથી ખાતા? ગજરાતીએ સદ
ાં ર
જવાબ આ્યો, અમારાં પેટ સ્મશાન નથી કે !માાં મરે લાઓને જગ્યા આપીએ

એવી અફવા કોણ ફેલાવી રહ્ ાં છે કે કટ્પા પણ ઇન્દ્રાણી મખરજીનો પ ૂવસ પતત હતો અને તેણે
ઇન્દ્રાણી મખરજીનાાં કહેવા પર બાહબલીની હત્યા કરી હતી
પતત: રાજા દશરથન ાં નામ સાાંિળ્ય ાં છે ?
પત્ની: હા, સાાંિળ્ય ાં છે , પણ તેન ાં શ ાં છે ?
પતત: તેને ત્રણ પત્નીઓ હતી
પત્ની: હા, ખબર છે
પતત: તો પછી હાં પણ બીજા બે લગ્ન કરી શકાં છાં
પત્ની: ઇન્દ્રાણી મખરજીન ાં નામ સાાંિળ્ય ાં છે ?
પતત: જવા દે ને ગાાંડી, મશ્કરી કરાં છાં , ત ાં પણ સાચ ાં માની લે છે
તસિંહોને ત્યાાં લગ્નનો પ્રસાંગ હતો. જોરદાર ડાન્સ ચાલતો હતો તેમાાં પાચ-સાત કતરાઓ પણ મસ્ત
થઈને ડાન્સ કરતા હતા. ત્યાાં એક તસિંહની નજર આ કતરાઓ પર પડી.
તસિંહ: તમે કતરાઓ અહી તસિંહના લગ્નમાાં કે મ આવ્યા છો?
કતરા: લગ્ન પહેલા અમે પણ તસિંહ હતા
ટીચર : રાધા, બોલ તારી રોલ મોડલ કોણ છે ?
રાધા : ઇન્દ્રાણી મખરજી
ટીચર : (એકદમ આઘાત લાગે છે ) શા માટે ?
રાધા: ટીચર, અબ્દલ કલામ ગજરી ગયા કોઈ ચચાસ ન થઇ, સાતનયા તમઝાસ તવમ્પબડલ ચેસ્મ્પપયન
થઇ ત્યારે ફકત દસ તમનીટન ાં કવરે જ, આઈ.એ.એસ.માાં ૪/૫ સ્ત્રીઓ ટોપમાાં આવી તે કોને ખબર
છે ?, ઇલન્ડયાની વમન હોકી ટીમને ૨૦ વરસ પછી ઓલસ્મ્પપકમાાં પ્રવેશ મળ્યો એ આપણને ખબર
નથી, ઈન્દ્રા નઈ, ચાંદ્રા કોચરનો ઈન્ટરવ્ય ાં ક્યારે પણ જોયો છે ? ઇન્દ્રાણી મખરજીને જઓ તેણે કેટલી
તકલીફો વેઠી, તે કેટલી મહત્વકાાંક્ષાવાળી હતી, તેને કેટલા પતત હતા, તેણે કઈ કઈ કાં પનીમાાં કામ
કયું એની ર!રજ માદહતી આ ટી.વી. વાળા ચોવીસ કલાક આપે છે . ટી.વી.માાં આ બધ ાં જોઇને હાં
પ્રોત્સાદહત થઇ છાં. મેમ, ઇન્દ્રાણી મખરજીની !મ હાં ટી.વી.માાં મને ફલ કવરે જ મળે એવ ાં ઈચ્છાં છાં.

આ! દતનયાના બધા સરદારજીઓ પરે શાન છે . તે લોકો તવચાર કરે છે કે અમે એવ ાં તે શ ાં કયું કે
ગજરાતમાાં લોકો અમારો જય જયકાર કરે છે ?....જય સરદાર, જય સરદાર!
જો પત્ની “લક્ષ્મી” છે તો ગલસિેન્ડ “બ્લેક્મની” છે
માણસ પોતાના ઘરમાાં બે જ કારણે ખશ રહે છે ક્યાાં તો પત્ની “નવી” હોય અથવા પત્ની “નદહ”
હોય
ટીચર: સાંતા, “દહીં” કેવી રીતે બને તે ઇંગ્લીશમાાં સમજાવ
સાંતા: તમલ્ક સ્લીતપિંગ ઇન નાઈ એન્ડ સવેરે સવેરે બીકમ ટાઈટ
વો્સ અપનો મોટામાાં મોટો ફાયદો એ છે કે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ સાથે વાત કરતી હોય છે પણ
જરાપણ ઘોંઘાટ નથી થતો
િગવાનનો પાડ માનો કે Whatsapp ગજરાતીમાાં નથી, નહી તો “Last Seen” "અંતતમદશસન"
કહેવાતે!
દે શી િાષામાાં તશક્ષક માટે એક સદ
ાં ર અને િાવિીનો શબ્દ પ્રયોજાય છે “માસ્તર”. આજના
તશક્ષકોને તે ગમતો નથી. પરાં ત મારી દ્રલષ્ટએ તે સવસશ્રેષ્ઠ શબ્દ છે . એનો અથસ થાય કે ! માના
સ્તરે જઈ પ્રેમ કરી શકે તે માસ્તર.
કોઈ કે કહ્ ાં કે સરદારજીઓ િણેલા નથી હોતા એટલે અનામતની માાંગણી નથી કરતા. એક
સરદારજીએ જવાબ આ્યો, નહી મારા મોટાિાઈ અમારા માાં-બાપ પણ અમને એટલા જ ઉત્સાહથી
િણાવે છે . જયારે નોકરી નથી મળતી ત્યારે કોઈ રક ચલાવે છે , તો કોઈ નાન-ાં મોટાં ધાબ ખોલી
કાઢે છે , કોઈ તમકેતનક બનીને શરીર અને કપડા કાળા કરે છે , પરાં ત પોતાન ાં મોઢાં કોઈ દદવસ કાળાં
નથી કરતા.
સાંતાને કમ્પ્યટરનાાં તશક્ષકે પ ૂછ્:ાં માઈિોસોફ્ટ એક્સેલ શ ાં છે ?

સાંતા: મારા ધારવા પ્રમાણે કમ્પ્યટર સાફ કરવા માટે સફસ એક્સે લે નવી પ્રોડક્ટ બહાર પાડી તેન ાં
નામ છે
! દે શમાાં જાહેર શૌચાલયનાાં લોટા પર સાકળ બાાંધવી પડે અને કરોડોની લેણદે ણ કરતી બેંકમાાં ૨
રૂતપયાની પેનને દોરી બાાંધવી પડતી હોય તે દે શ ભ્રષ્ટાચારથી મક્ત થવો એ એક સ્વ્ન જ લાગે
છે
र्किीने भारतीय िैननक िे पछा: आपकी ननयत क्या है
भारतीय िैननक: हमारी ननयत, “पाक-िाफ़”
બાપ: આટલા ઓછા માક્સસ? બે થ્પડ ચોડી દઉં એમ થાય છે
છોકરો: હા પ્પા, જલ્દી ચાલો, મને એ માસ્તરન ાં ઘર ખબર છે
રેનમાાં એક પેસેંજર : ખબર નથી પડતી ક્યાાં સધી પહોચ્યા છીએ?
બીજો પેસેંજર : તારા ફોનમાાં ઈન્ટરનેટ ચાલે છે ?
પહેલો પેસેંજર : નાાં
બીજો પેસેંજર : તો તો ગજરાતમાાં દાખલ થઇ ગયા છે
ડોક્ટર: તમે ગાાંડા કેવી રીતે થઇ ગયા?
દદી: સાલ ાં કે ટલાય દીવસોથી ટી.વી. પર એ સાાંિળી સાાંિળીને મગજ બહેર મારી ગય ાં છે કે કેવી
રીતે પોતાના ત્રીજા પતતની બીજી પત્નીએ પોતાના બીજા પતત સાથે મળીને પહેલા પતતથી થયેલી
દીકરીને પોતાની બહેન છે એમ કહીને એટલા માટે મારી નાખી કે તે ની દીકરીન ાં ચક્કર ત્રીજા
પતતની પહેલી પત્ની થકી થયેલા દીકરા સાથે ચાલી રહ્ ાં હત.ાં
છોકરો: પ્પા, આ જૈન અને સ્વામીનારાયણ લોકો આટલા બધા પૈસાદાર કેમ હોય છે ?
પ્પા: એ લોકો ડાં ગળી નથી ખાતા એટલે!
પત્ની લાવો તો જૈન જ લાવજો , વરસમાાં એક વાર માફી તો માાંગે

એક દદવસ આભલયા િટ્ટ સવારના છ વાગ્યાની શાહરૂખખાનના ઘરની બહાર ઉિી હતી. કોઈએ કહ્ ાં
કે આ! “ગૌરી”(શાહરૂખખાનની પત્ની) તવસર્જન છે એટલે
दिस्ग्वजयसिंह: अमत
ृ ा, आखखर तुमने मुझमें क्या िे खकर प्यार र्कया?
अमत
ृ ा: िे खो चाचा, एक तो आपकी इनकम और आपके दिन कम
મોદી : મૈં ને ચાય બેચતે બેચતે દહન્દી સીખી.
લેખક : મેં દહન્દી સાદહત્યકાર થા, અબ ચાય બેચને લગા હાં...
भिवान का दिया हुअाा िब कुछ है ...िोलत है , शोहरत है , ईज्जत है , बि एक ईनटरनेट चालु
रहे ना चादहए

એક રતશયન િારતની મલાકાતે આવ્યો. તે આંખ ચેક કરાવવા ગયો. ડોકટરે તેને બોડસ પર
"CZWXNOSTACZ" લખેલ ાં બતાવ્ય ાં અને પ ૂછ્ ાં તમે આ વાાંચી શકો છો?
રતશયન: વાાંચી શકો છો? અરે હાં તો એને સારી રીતે ઓળખ ાં છાં. એ તો મારો કઝીન છે
તાકાતની સાથે ઈરાદા પણ નેક હોવા જોઈએ. નદહ તો એવ ાં તે શ ાં હત ાં કે રાવણ હારી ગયો. વખત
દે ખી નથી શકાતો પરાં ત ઘણ ાં બધ ાં દે ખાડીને જાય છે
મેલેદરયાનાાં મચ્છરે પોતાના દીકરાને કહ્,ાં દીકરા ડેન્ગ્યન
ાં ો કોસસ કરી લે, એમાાં િતવષ્ય ઉજ્જવળ
લાગે છે
આભલયા િટ્ટ: ડોક્ટર સાહેબ ઘણા વખતથી મારાં માથ ાં ખબ જ દઃખે છે
ડોકટર: તો તો સી.ટી. સ્કે ન કરાવવ ાં પડશે
આભલયા િટ્ટ: મારી એકલાની બીમારી માટે આખા સીટીન ાં સ્કે ન શ ાં કામ કરાવવ ાં પડશે?

અમદાવાદના રે લ્વે સ્ટેશનના ટોઇલેટમાાં લખ્ય ાં હત:ાં દતનયા ચાંદ્ર પર પાંહોચી ગઈ અને ત ાં હજ
અદહયાાં જ બેઠો છે ? એક દદમાગવાળાએ આ વાાંચ્ય ાં અને તેણે નીચે લખ્ય ાં ચાંદ્ર પર પાણી નથી
એટલે પાછો આવ્યો હતો, બસ સાંડાસ કરીને પાછો જવાની તૈયારી જ કરાં છાં
પત્ની: ક્યાાં છો?
પતત: ઘરે જ છાં
પત્ની: ચોક્કસ ઘરે જ છો? હાં ઓદફસથી બોલ ાં છાં.
પતત: હા...ઘરે જ છાં.
પત્ની: તો તમક્સચર ચલાવો જોઈએ
પતત: તમક્સચર ચલાવ છે અને ઘર...ઘર..અવાજ આવે છે
પત્ની: ઓ.કે. આઈ લવ ય
બીજા દદવસે શાંકાશીલ સ્વિાવની પત્ની: ક્યાાં છો?
પતત: ઘરે જ છાં વ્હાલી
પત્ની: ચોક્કસ ઘરે જ છો ને ?
પતત: હા...હા...ઘરે જ છાં
પત્ની: તમક્ષ્ચર ચલાવો જોઈએ. પતત તમક્ષ્ચર ચલાવે છે અને ઘર..ઘર...અવાજ આવે છે
પત્ની: ઓ.કે. માય લવબાય બાય..એવ ાં કહે છે અને તરત જ ઘરે જાય છે . ઘરમાાં જઈને જવે છે તો
પતત ઘરમાાં ન હતો અને તમક્ષચર પણ રસોડામાાં ન હત!ાં (ટ્બ લાઈટ માટે: પતત તમક્ષ્ચર સાથે જ
લઈને બહાર તમત્રોને ત્યાાં મહેદફલ જમાવતો અને પત્ની કહે એટલે તમક્ષ્ચર ચાલ કરી દે તો)
છોકરી: તારાં નામ શ ાં છે ?
છોકરો: ૧/૪ 🍹
છોકરી: આ શ?
ાં પા ગ્લાસ?
છોકરો: નાાં, પારસ
દદસ્ગ્વજયતસિંહ અને અમ ૃતાનાાં લગ્ન એ એવી છોકરીઓના ગાલ પર સણસણતો તમાચો છે કે !
છોકરીઓ છોકરાની જરાક અમસ્તી ટાલ જોઇને કાકા કાકા કહીને તેમન ાં દદલ તોડી નાખે છે

"िब अपनी बीववय़ों को ये जरूर पढवाएाँ... फायिा होिा।😎
તમારી દીકરીઓને આ જરૂરથી વાંચાવજો.
કાાંદાનાાં િજીયા બનાવવાની રીત:
સામગ્રી: (૧) બેસન: એક વાડકી
(૨) હળદળ: એક ચમચી
(૩) િાજીપાવનો મસાલો: એક ચમચો
(૪) સોડાખાર: ચપટીિર
(૫) મીઠાં : સ્વાદ અનસાર
(૬) કાાંદા: પગાર પ્રમાણે
તેની પત્ની આઈ.સી.ય.માાં બેિાન અવસ્થામાાં હતી. ડોકટરોએ ખબ જ પ્રયત્નો કયાસ પણ તે
કોઈપણ જાતનો દરસ્પોન્સ આપતી ન હતી. એટલે ડોકટરોએ કહ્,ાં સોરી, હવે બધ ાં જ િગવાનના
હાથમાાં છે . તેનો પતત એકદમ ગળગળો થઈને બોલ્યો હજ તો ફક્ત ચાલીસ વરસની છે . ત્યાાં જ
બેિાન પત્નીના મોઢામાાંથી અવાજ આવ્યો “સાડત્રીસ”
અમેદરકામાાં એવ ાં મશીન શોધવામાાં આવ્ય ાં કે ! ચોરને પકડી શકે. ટેસ્ટીંગ માટે તેને તવતવધ દે શોમાાં
લઇ જવામાાં આવ્ય.ાં અમેદરકામાાં અડધો કલાકમાાં તેણે ૨૦ ચોર પકડયા, ઇંગ્લેન્ડનાાં અડધો કલાકમાાં
૩૦ ચોર પકડાયા, જમસનીમાાં અડધો કલાકમાાં ૪૦ ચોર પકડાયા, સ્પેનમાાં અડધો કલાકમાાં ૫૦ ચોર
પકડાયા. ઇન્ડીયામાાં ફક્ત પાંદર મીનીટમાાં એ મશીન કોઈ ચોરી ગય ાં
તમને એ જાણીને આનાંદ થશે કે ગપસપ અને ચેટીંગમાાં વો્સ અપ દતનયામાાં બીજા નાંબરે પાંહોચી
ગય ાં છે . પહેલા નાંબર પર તો આ! પણ સ્ત્રીઓ જ છે
એક અમેદરકન તમત્રનો ફોન આવ્યો. મને પછવા લાગ્યો આ “માંકીબાથ” શ ાં છે ? મન પણ નવાઈ
લાગી કારણ કે મેં પણ આ શબ્દ પહેલીવાર સાાંિળ્યો. એણે મને કહ્ ાં આખ ાં અમેદરકા “ઓબામાાં અને
મોદી” વચ્ચેનાાં માંકીબાથની વાત કરે છે . મેં કહ્ ાં ડફોળ, “માંકીબાથ” નદહ “મન કી બાત”.

આ! દાર પીધા પછી તો હદ થઇ ગઈ દોસ્તો, હોટલ સમજીને અદાલતમાાં પાંહોચી ગયો. સામે
બેઠેલો જજ બોલ્યો: ઓડસ ર....ઓડસ ર....મેં પણ ઓડસ ર આપી દીધો, “એક તસિંગન ાં પેકેટ અને બે
ક્વાટર”
મહેશ્િટ્ટ(આભલયા િટ્ટને): બેટા હવે તો ઉઠ, જો સરજ ક્યારનો ઉગી ગયો છે
આભલયા િટ્ટ: તેમાાં શ ાં સર! શ ાં તોપ ફોડી? એ મારા કરતા વહેલો સઈ જાય છે તેન ાં શ?
ાં
મને એ ખબર નથી પડતી કે સીરીયાથી િાગે લા શરણાથીઓ જમસની,અમેદરકા,ભબ્રટન કે િાાંસમાાં જ
કેમ પનાહ લેવા િાગે છે ? પાદકસ્તાનમાાં કે મ નથી જતા? સાાંિળ્ય ાં છે કે ત્યાાં હાફીઝ સઈદ અને
લખવી પરમાણ બોમ્પબના સહારે મસલમાનોની રક્ષા કરે છે
િાઈ કોઈ પાસે બાબા રામદે વનો ફોન નાંબર છે ? મારે એમને પ ૂછવ ાં છે કે “પતાંજભલ”માાં દાર બને
છે ? અંગ્રેજી દાર પીવાથી લીવર ખરાબ થઇ જાય છે , એટલે આયવેદદક દાર પીવા માાંગ છાં.
પ્પ: પ્પા આ સાઢાં – સાઢાં વચ્ચે સબાંધ શ ાં હોય છે ?
સાંતા: દીકરા, જયારે બે અજાણ્યા માણસોને એક જ કાં પની દ્વારા ઠગવામાાં આવે તો તે આપસમાાં
સાઢાં કહેવાય છે
! લોકો ઓદફસમાાં મોડે સધી કામ કરે છે તે બધા લોકો શ ાં ખબ મહેનત હોય છે ?
નાાં, ક્યાાં તો તે બીબીથી તાંગ હોય છે અથવા તો ઓદફસમાાં કોઈની સાંગ હોય છે
ૂ પેસ્ટની જાહેરખબર જોશો તો દરે ક ડેન્ટીસનાાં ગળામાાં સ્ટેથસકોપ જોવા મળશે. મને
જો તમે ટથ
દતનયામાાં કોઈ પણ એવો ડેન્ટીસ બતાવો કે ! સ્ટેથસકોપથી દાાંતોનાાં ધબકારા સાાંિળતો હોય
ગજરાતી ચેનલના એક કાયસિમમાાં પછાયે લો એક પ્રશ્ન:
છોકરી: મારી ઉંમર અઢાર વષસની છે , મારો રાં ગ ગોરો છે , મારી ત્વચા મલાયમ અને નાજક છે તો
રાત્રે મારે શ ાં લગાડીને સઈ જવ?
ાં
ડોક્ટર: દરવાજાની કડી

આ પણ એક અજબ તવડાં બણા છે . ગાાંધીજીના માનમાાં એક દદવસ દે શમાાં દાર પર બાન લગાડવામાાં
આવે છે . પરાં ત હસવા !વી વાત એ છે કે બાકીના ૩૬૪ દદવસ ગાાંધીજીના ફોટાવાળી નોટોથી જ
આ દારની ખરીદી કરવામાાં આવે છે .
નવા જનરે શનનો છોકરો નાપાસ થાય છે . એટલે તેના પ્પા ગસ્સે થઈને કહે છે , આજથી ત ાં મને
પ્પા કહીને બોલાવીશ નદહ.
છોકરો: તમે પણ પ્પા ખરા છો, આ તો સ્કલની ટેસ્ટ હતી, ડી.એન.એ.ની ટેસ્ટ થોડી હતી?
પરીક્ષા હોલમાાં એક મસ્સ્લમ છોકરી: એક્સ્યઝ
ાં મી િાઈ જાન!
છોકરો: એક તો પેપરમાાં મઝ
ાં ૂ ાયો છાં અને ત ાં વધારે મઝ
ાં ાવે છે . ક્યાાં તો “િાઈ” કહે ક્યાાં તો “જાન”
કહે, કોઇપણ એક વસ્ત ત ાં નક્કી કર.
૨૦ વરહનો થાય ત્યાાં સધી બાપા ક્યે તને ખબર નો પડે!
૩૦ નો થાય ત્યારે બાયડી ક્યે, તમને ખબર નો પડે!
૫૦ નો થાય તે દી છોકરાવ ક્યે, બાપા તમને એમાાં નો ખબર પડે!
હવે ઈ હમજાત ાં નથી કે ખબર કેદી પડે?
આજના સમયમાાં તો લોકો રાવણ બની જાય તો તે પણ ઘણ ાં છે . રાવણ બનવ ાં એટલ ાં આસાન
નથી. રાવણમાાં અહાંકાર હતો તો પશ્ચાતાપ પણ હતો. રાવણમાાં વાસના હતી તો સાંયમ પણ હતો.
રાવણમાાં સીતાના અપહરણની શસ્ક્ત હતી તો સાંમતત વગર પર સ્ત્રીનો સ્પશસ નદહ કરવાનો સાંકલ્પ
પણ હતો. રામ િગવાનની શસ્ક્તને લઈને જ સીતાજી જીવતા મળ્યા પણ સીતાજી રાવણની
મયાસ દાને લઈને જ પતવત્ર રહ્યા. રામ િગવાન તમારા યગનો રાવણ પણ સારો હતો કારણ કે તે
દસે દસ ચહેરા બહાર રાખતો હતો, જ્યારે આજના દાં િી રાવણો પોતાના અનેક ચહેરાઓને
િીતરમાાં રાખીને ફરે છે .

એક સ્માટસ હસબન્ડન ાં તસિેટ: 'મેં મારી ગલસ િેન્ડનો નાંબર 'બેટરી લો' ના નામ થી સેવ કરી રાખ્યો
છે . એટલે જયારે હાં આમતેમ હોઉં અને મારે ગલસ િેન્ડનો ફોન આવે તો મારી વાઈફ તરત જ
ફોનને ્લગમાાં િરાવી દે છે
અબકી “બાર”, અબકી “બાર” કહી કહીને “લેડીઝ બાર” શર કયો. અબકી “બાર” વચ્ચેનો “બાર” આ
હતો એ હવે ખબર પડી
દરપોટસ ર: મોદીજી, આપને કિી ૨૦૦ રૂતપયે દકલો દાલ ખાઈ હૈ ?
મોદી: મૈને કહા થા નાાં જો કામ કોંગ્રેસ ૬૦ સાલો મેં નદહ કર પાઈ વો મૈ ને એક સાલ મેં કરકે દદખા
દદયા. કહા થા નાાં “ નાાં ખાઉંગા, નાાં ખાને દાં ગા”
કામ એવ ાં કરો કે
.
.
બીજીવાર કોઈ સોપે નદહ
પતત: સાાંિળે છે કે ?
પત્ની: શ ાં છે ?
પતત: ડાન્સ બાર ફરી શર થવાના
પત્ની: એ તો તમારા ચહેરા પરથી ખબર પડી ગઈ
પતત: હાં તો કહેતો જ હતો ને કે “અચ્છે દદન આને વાલે હૈ”
નવરાત્રીની એ,બી,સી,ડી

A=Ambe, B=Bhawani, C=Chamunda, D=Durga, E=Ekrupi,F=Farsadharni,
G=Gayatri, H=Hinglaaj,I=Indrani, J=Jagdamba, K=Kali, L=Laxmi, M=Mahamaya,
N=Narayani, O=Omkarini, P=Padma, Q=Qatyayani, R=Ratnapriya, S=Shitla,
T=Tripura Sundari,U=Uma, V=Vaishnavi, W=Warahi, Y=Yati, Z=Zyvana

ટીચર: છોકરાઓ, પથ્ૃ વી કોની પ્રદભક્ષણા કરે છે ?
છોકરા: સ ૂયસની
ટીચર: પ ૃથ્વીની પ્રદભક્ષણા કોણ કરે છે ?
છોકરા: નરે ન્દ્ર મોદી
લાલ યાદવ: “હમ દો હમારે દો, ચાહે તો ગીન લો”
સવારે પેપરમાાં સમાચાર વાાંચીને આશ્ચયસ થય.ાં ..સમાચાર હતા, “નોબેલ ફોર આસારામ બાપ”
ત્યાજ પ્પા ખીજવાયા અને કહ્ ાં બે ટા, બે શબ્દોમાાં સરક્ષીત અંતર રાખીને વાાંચ. પછી સમાચાર
વાાંચ્યા તો એ હતા, “નો બેલ ફોર આસારામબાપ”
છોકરો(ચેટમાાં): તારો ફેવરીટ ગરબો કયો?
છોકરી : 🎶🎼🎵🎶🎼🎵
છોકરો: આ વળી કયો?
છોકરી : હજ તો મ્પયઝીક જ વાગે છે , જરા શાાંતત તો રાખ
મેં સળગતા રાવણન ાં દઃખ મહેસસ કયું છે . ! સામે ઉિેલી િીડને કરગરી કરગરીને વારાં વાર
પ ૂછતો હતો, “તમારામાાંથી કોઈ રામ છે ?”
બીબી, બોસ અને મોદીમાાં શ ાં સામાન્ય છે . ત્રણે પોતાના મનની વાત કરે છે પણ અમારાં તો
સાાંિળતાાં જ નથી
समज़ाि गासलब ररटन्िि

फुल्ली डेडडकेटे ड ट मोिीजी.....

अजीब कशमकश में िुज़र रही स्ज़न्ििी गासलब,
िाल खा नहीं िकते और िोश्त खाने नहीं िे ते..
ऊपर िे शौचालय पर शौचालय बनवाये जा रहे हैं!
ટીચર: આયાત અને તનકાસન ાં એક ઉદાહરણ આપો
તવદ્યાથી: સોતનયા ગાાંધી અને સાતનયા તમરઝા

એક સ્ત્રી પોતાની જીિ પર કાં ક અને ચોખા લગાવી રહી હતી
પતત: આ શ ાં કરે છે ?
પત્ની: આ! દશેરો છે , શસ્ત્ર પ ૂજન કરી રહી છાં!
मुिी 🐓 : ₹200/kg

तुवेर िाल : ₹200/kg

मोिीजी भारत के पेहले िधान मंत्री हे स्जन्ह़ोंने "घर की मुगी िाल बराबर" कहावत िाब्रबत कर
िी

ये हे अच्छे दिन
સવારે સેવ-ટામે ટા , બપોરે બટાકાવડા, સાાં! િાજીપાઉં અને રાતે “કાયમીચ ૂણસ ”, પછી બી! દદવસે
“અચ્છે દીન” આવે તો ઠીક નહી તો દદવસિર “ખશ્બ ગજરાત કી”
પત્ની: જો મારા લગ્ન કોઈ રાક્ષસ સાથે થયા હોત તો પણ હાં આટલી હેરાન નદહ થાત !ટલી
તમારી સાથે છાં.
પતી: અરે ગાાંડી, લોહીના સગપણમાાં લગ્ન જ ક્યાાં કરાય છે ?
દાળનાાં િાવ સાાંિળીને એક માણસ મરી ગયો. ડોકટરના રીપોટસ પ્રમાણે મત્ૃ યન ાં કારણ “"HIGH

PULSE RATE"( PULSE) નો મતલબ અંગ્રેજીમાાં કઠોળ પણ થાય)
સરકાર આ! બે જ વાતોથી પરે શાન છે એક પાટીદાર અને બીજી તવેરદાળ

Every husband is a farmer by default.........His survival solely depends on
'agree'culture
છોકરો: પ્પા, તમને મમ્પમીમાાં એવ ાં તે શ ાં સારાં લાગ્ય ાં કે તમે તેની સાથે લગ્ન કયાસ ?
પ્પા: એના ગાલ પરનો તલ

છોકરો: તમે ખરાં કયું પ્પા, આટલી નાની અમસ્તી વસ્ત માટે તમે આટલી મોટી મસીબત
અપનાવી લીધી
મેં સળગતા રાવણન ાં દઃખ મહેસસ કયું છે , ! સામે ઉિેલી િીડને વારાં વાર પ ૂછતો હતો...
“નાલાયકો, મેં શ ાં તમારી પત્નીન ાં અપહરણ કયું હત ાં કે મને આમ સળગાવો છો ?”
િીડમાાંથી અવાજ આવ્યો, “નહોત ાં કયું, એટલે જ તો તને સળગાવીએ છીએ!”
પત્ની: પ ૂજા કરો, મોટામાાં મોટી બલા પણ ટળી જશે
પતત: તારા પ્પાએ બહ પ ૂજા કરી હશે એટલે એની ટળી ગઈ અને મારે ગળે પડી ગઈ
તમે તો તમારી પત્ની સાથે વેકેશન પર જતા હોવ તો તે વેકેશન નથી, ફક્ત ચેન્જ ઓફ લોકેશન
છે
आज का दहंिी ज्ञान : Air Hostess = हवाई िुंिरी, Nurse = िवाई िुंिरी, Lady Teacher = पढाई
िुाँिरी, Maid = िफ़ाई िुाँिरी, And wife - लडाई िुाँिरी

અમેદરકન: અમારા દે શે એટલી બધી પ્રગતત કરી છે કે સ્ત્રીને પરષ અને પરષને સ્ત્રીમાાં પદરવતતિત
કરી શકાય છે .
જયાંતી જોખમ: લે, એમાાં શ ાં મોટી ધાડ મારી! અમારે ત્યાાં તો હજારો વરસ પહેલા આવા ઓપરે શનો
થતા હતા. સાાંિળ, િજનમાાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે , “ એસી લાગી લગન, “મીરાાં” હો ગઈ “મગન”
સોસાયટીમાાં રોજ થોડી સ્ત્રીઓ સાાં! િેગી મળતી હતી. રોજ હાં જોતો હતો કે બધી સ્ત્રીઓ અંદર
અંદર વાતો કરીને મોટેથી હસતી હતી. એક દદવસ મેં જોય ાં તો બધી સ્ત્રીઓ શાાંત હતી. મને થય ાં કે
જરૂર કોઈ સીરીયસ બીના બની હશે. એટલે હાં એક સ્ત્રી પાસે ગયો અને પ ૂછ્ ાં આ! બધા કેમ શાાંત
છે ? તેણે કહ્ ાં આ! બધી જ સ્ત્રીઓ હાજર છે .( ટ્બલાઈટ: બધી સ્ત્રીઓ હાજર હોવાથી કોની વાત
કરે ?)

છગનકાકા તેના તમત્ર મગનકાકાને ત્યાાં ડીનર પર ગયા. બાંનેની પત્ની રસોડાં સાફ કરતી હતી અને
આ બાંને તમત્રો વાતે વળગ્યા.
છગન: મગન, ગઈ કાલે અમે એક હોટેલમાાં ગયા. ત્યાન ાં ખાવાન ાં અફલાતન હત.ાં એકવાર જરૂર
જવા !વ ાં ખરાં .
મગન: એ હોટલન ાં નામ શ ાં છે ? છગને તે હોટલન ાં નામ યાદ કરવાનો ખબ જ પ્રયત્ન કયો.
મગજમાાં કઈ ન્ક્લક થવાથી તેણે મગનને પ ૂછ્,ાં પેલા ફલન ાં નામ શ ાં છે કે ! એક પ્રે મી બીજા
પ્રેમીને આપે છે . ! ગલાબી કલરન ાં હોય છે અને તેને કાાંટા હોય છે .
મગન: ત ાં કહેવા માાંગે છે તે ફલ ગલાબ જ ને?
છગન: હા હા એ જ ફલની વાત કરાં છાં. પછી પાછળ ફરીને છગનકાકાએ રસોડા તરફ જોઇને બમ
મારી, ગલાબ, આપણે કાલે ! હોટલમાાં ગયેલા તેન ાં નામ શ ાં હત?
ાં ( ટ્બલાઈટ: છગનકાકા
પોતાની પત્નીન ાં નામ પણ ભ ૂલી ગયા હતા)
જયાંતી જોખમ(પડોશણને): તમે ખબ જ સદ
ાં ર ગાવ છો
પડોશણ: આિાર! પણ હાં તો ફક્ત બાથરૂમ તસિંગર જ છાં
જયાંતી જોખમ: તો કોઈ વખત તમારા પ્રોગ્રામમાાં બોલાવો તો ખરા!
એવ ાં કહેવામાાં આવે છે કે માણસનો પાપનો ઘડો િરાય જાય ત્યારે તેન ાં મત્ૃ ય થાય છે . એજ રીતે
માણસના સખનો ઘડો િરાય જાય ત્યારે તે ના “લગ્ન” થઇ જાય છે

As per the laws of Physics, generally a liquid drowns and the air lifts anything.
But Mallya was lifted by liquid 🍺 and drowned by air.✈
દતનયામાાં બે કામ મશ્કેલ હોય છે , પહેલ ાં પોતાના તવચારો બીજાના મગજમાાં ફીટ કરવા અને બીજ ાં
બીજાના ભખસ્સામાાંથી પૈસા કાઢી પોતાના ભખસ્સામાાં જમા કરવા. ! પહેલામાાં સફળ થાય તે ટીચર
અને બીજામાાં સફળ થાય તેને ભબઝનેશમેન કહેવાય છે . ! બાંનેમાાં સફળ થાય તે પત્ની કહેવાય
બાંતા: સાંતા, તને તો કેન્સર છે તો પછી બધાને તને એઈડ્ઝ છે એમ કેમ કહે છે ?
સાંતા: કારણ કે હાં મરી જાઉં પછી મારી પત્નીને કોઈ લાઈન નદહ મારે એટલે

એક સરદારજી પોતાની પત્નીને “પીઝાહટ”માાં ડીલીવરી કરવા લઇ જતા હતા.
રીક્ષાવાળો: સરદારજી, તમે પત્નીને “પીઝાહટ”માાં ડીલીવરી કરવા કેમ લઇ જાવ છો?
સરદારજી: કારણ કે ત્યાાં ડીલીવરી િી છે

On South Indian Wedding Cards....RSVP stands for Rasam, Sambar, Vada, and
Payasam.
And in Punjabi Wedding cards RSVP stands for Roti, Soti, Voti teh Peg.
And for Gujarat Rokda saathe vehla padharjo
નવી ટીચર: એક મહાન વૈ જ્ઞાનીકન ાં નામ બતાવો
એક છોકરો: આભલયા િટ્ટ
નવી ટીચર(સોટી હાથમાાં રાખીને): તમે આવ ાં જ શીખ્યા છો?
બીજો છોકરો: એ તો તોતડો છે , “આયસ િટ્ટ” એવ ાં કહેવા માાંગે છે
પતત: તારાં નામ હાથ પર લખ ાં કે દદલમાાં લખ?
ાં
પત્ની: અદહયાાં તદહયા શ ાં કામ લખો છો, જો સાચો પ્રેમ હોય તો પ્રોપટીનાાં પેપરો પર જ લખી
નાખોને! બોધ: આજકાલની પત્ની આગળ વધારે હોતશયારી મારવી નદહ
મહાન લોકોના જીવનમાાં મજબરીઓ હોય છે . નદહ તો રામ વનવાસમાાં, કૃષ્ણ કારાવાસમાાં અને હાં
ઓદફસમાાં શ ાં કામ જતે ?
સવારે પત્ની નાસ્તાન ાં પછવા આવી, મેં કહ્ ાં બનાવી દે .
એટલે તે અટકીને બોલી : અટલ ભબહારી બાજપાઈએ એવ ાં તે શ ાં મોટાં કામ કયું કે “િારતરત્ન”નો
ભખતાબ મળ્યો?
મેં કહ્:ાં લગ્ન નહોતા કયાસ . બસ તે પછી ન તો ચા આવી કે ન તો નાસ્તો આવ્યો
ગાાંડાની હોસ્પીટલમાાં એક રૂમમાાં બધા ગાાંડાઓ ડાાંસ કરતા હતા.બસ એક ગાાંડો ચપચાપ બેઠો હતો.
ડોક્ટરને થય ાં કે આ સારો થઇ ગયો લાગે છે એટલે તેને પ ૂછ્,ાં “ ત ાં કેમ ડાાંસ નથી કરતો
ગાાંડો: એ બેવકફ
ૂ , જોતો નથી હાં તો વરરાજા છાં

આ વખતે રોજસસ ફેડર બીજીવાર જોદડયા બાળકોનો તપતા બન્યો. પહેલા બે દીકરી આવી અને હવે
બે દીકરા આવ્યા. હવે તેની પાસે એવ ાં ફેમીલી છે કે ! ટેનીસની દરે ક પ્રકારની રમતમાાં િાગ લઇ
શકે
મેન્સ તસિંગલ, વમન્સ તસિંગલ, મેન્સ ડબલ્સ, વમન્સ ડબલ્સ અને તમક્સ ડબલ્સ
રાવણ : શ ાં મારા પછી કોઈએ આ પથ્ૃ વી પર ઘોર અપરાધ નથી કયો? હજારો રાવણ ખલ્લે આમ
પ ૃથ્વીપર ફરી રહ્યા છે છતાાં કેટલો વખત સધી મારાં એકલાન ાં જ દહન કયાસ કરશો?
દાદીમાાં વાતાસ કરતા હતા. ચકલી લાવી ચોખાનો દાણો....આટલ ાં સાાંિળ્ય ાં ત્યાાં જ દર બેઠેલો ચકલો
ખીજવાઈને બોલ્યો દાદીમાાં હવે આગળ વાતાસ માાં એમ નદહ કહેતા કે ચકો લાવ્યો ચણાનો દાણો.
આખ ાં ગામ ફરી આવ્યો ક્યાય ચણાનો દાણો મળ્યો નદહ...હવે તમારી વાતાસ બદલો
સવારે જ્યારે ઓફીસ જવા નીકળ્યો ત્યારે શ્રીમતીજી બોલ્યા: ઘરે થી બહાર નીકળો ત્યારે િગવાનને
હાથ જોડીને નીકળો તો બધા કામ સારા થાય
મેં કહ્:ાં હાં નથી માનતો....લગ્નને દદવસે હાં ઘરે થી િગવાનને હાથ જોડીને જ નીકળ્યો હતો!
એક પાગલખાના પાસે બાપની ગાડીમાાં પકચર પડ્.ાં એમણે ત્યાાં ગટર પાસે સાઈડમાાં ગાડી
લઈને સ્પેર વ્હીલ બદલવા માાંડ્.ાં એવામાાં વ્હીલના ચાર બોલ્ટ ગટરમાાં પડી ગયા. પેલા િાઈ
ટેન્શનમાાં આજબાજ મદદ માટે જોવા લાગ્યા. ત્યાાં તેમને પાગલખાનાની દીવાલ પર બેઠેલા
પાગલને એમની તરફ જોઇને હસતો જોયો. બાપ ભગન્નાયા અને પેલાને કહ્,ાં હસે છે , અક્કલ
વગરનો છે .
ગાાંડો: અક્કલ વગરના તો તમે છો. આટલી સીધી વસ્ત માટે આટલા બધા ભચિંતામાાં પડી ગયા.
એટલે જ લોકો બાપના જોક્સ બનાવે છે . બધા વ્હીલમાાંથી એક એક બોલ્ટ કાઢીને આ વ્હીલમાાં
ચઢાવી દો એટલે કામ પતી જશે.
બાપ: ત ાં આટલો બધો હોતશયાર છે તો આ પાગલખાનામાાં ક્યાાંથી?
ગાાંડો: હાં પાગલ છાં , તમારી !મ અક્કલ વગરનો નથી!

दिल्ली मै बीजेपी कायिकतािओंने बैड बाजे वाल़ों की जबिि स्त धुलाई की. क्य़ोंकी नरें द्र मोिी के
वविे श िौरे िे लौटने पर स्वाित मे बैंडबाजा वालो ने "तुम तो ठहरे परिे िी िाथ क्या
ननभाओिे" िाना बजा दिया था ।

પઠાણે પોતાની બીબીને ગોળી મારી દીધી. જો કે તેની પત્નીએ તેને એટલ ાં જ કહ્ ાં હત ાં કે, “ હાં મારી
બાકીની જજિંદગી શાન અને શૌકત સાથે જીવવા માાંગ છાં. હવે પઠાણ શાન અને શાન અને શૌકતને
શોધે છે . ( ટ્બ લાઈટ: પઠાણને એમ કે શાન અને શૌકત એની બૈરીનાાં પ્રેમી છે )
િારતમાાં વાહનોનાાં માઈલેજ દકલોમીટરમાાં નદહ પણ દદવસોમાાં ગણવામાાં આવે છે .
“પરમ દી તો નાયખ ાં ત,ાં બે દી માાં કેમ ન ાં થઇ દરય”ાં
जेठालाल की िाि और मोिीजी का ववकाि दिखाई नहीं िे ते मिर ऐिा माना जाता है की ये
िोऩों "है "

Just heard, Dawood Ibrahim wants to return the title of "Don" to protest against
rising intolerance. If indeed this be so there is reason to be proud of him.
Chota Rajan is one step ahead of Dawood in patriotism. He returned himself to
protest against growing intolerance
કોન્સ્ટેબલ : સાહેબ, અદહયાાં જલ્દી આવો. એક બહેને તેના પતતને ગોળી મારી છે
ઇન્સ્પેક્ટર : કેમ શ ાં થય?
ાં
કોન્સ્ટેબલ : કામવાળી નહોતી આવી. બેન ને જાતે પોતા કરવા પડયા. હજ તો પોતા કયાસ ત્યાાં તો
એનો વર બટ સાથે ઘરમાાં ઘસી આવ્યો અને ફ્લોર પર તેના પગલા પાડી દીધા. એટલે બેને એને
ગસ્સે થઈને ગોળી મારી.
ઇન્સ્પેક્ટર : તો પછી રાહ કોની જવો છો, પકડી લો એ બહેનને
કોન્સ્ટેબલ : સાહેબ, હજ પોત ાં સકાય ાં નથી

પતત મબ
ાં ઈથી અમદાવાદ રહેતી પત્નીને ફોન કરે છે .(નોકર ફોન ઉપાડે છે )
પતત: મેમ સાહેબ સાથે વાત કરાવ
નોકર: એ તો સાહેબ જોડે બેડરૂમમાાં છે
પતત: પણ સાહેબ તો હાં છાં!
નોકર: હવે હાં શ ાં કરાં ?
પતત: મારી નાખ બાંનેને, હાં ફોન ચાલ રાખ ાં છાં( બાંનેને મારી નાખ્યા પછી નોકર)
નોકર: લાશન ાં શ ાં કરાં ?
પતત: ઘરની પાછળના સ્વીમીંગ પલમાાં ફેંકીને િાગી જા
નોકર: પણ અમારા ઘરમાાં સ્વીમીંગ પલ તો છે નદહ?
પતત: આ 45678923 નાંબર છે ?
નોકર: નાાં આ 45678923 નાંબર નથી
પતત: સોરી, રોંગ નાંબર લાગી ગયો
તા!તરમાાં કરવામાાં આવેલા સાંશોધનનાાં પરથી જાણવા મળ્ય ાં છે કે પત્ની જો કડવાચોથની
જગ્યાએ “મૌન”વ્રત રાખે તો પતત પચ્ચીસ વરસ વધારે જીવી શકે છે
મોદીએ કહ્ ાં કે તેમણે દહન્દી ચા વે ચતા વે ચતા શીખી. એમાાં શ ાં મોટી વાત છે .....અડધાથી વધારે
દહન્દસ્તાનીઓએ ઈંગ્લીશ દાર પીતા પીતા શીખી છે
कादठयावाड नी नवी कोलर ट्यन : "आपने स्जि नंबर को क ल र्कया है वो इि वक्त ' मावा'
खा रहे हैं, कृपया उनके थुंकने तक ितीक्षा करें "

દદવાળી પર હવે ઘરે મહેમાન ઓછા અને મેસેજ વધારે આવે છે ,
અને લોકો હજી એમ સમ! છે કે મોબાઈલ આપણને નજીક લાવે છે
.
જમાઈ પોતાની સાસ સાથે વાત કરતો હતો.
જમાઈ: તમારી દીકરીમાાં હજારો ખામીઓ છે
સાસ: હા જમાઈરાજ, એને લઈને તો એને કોઈ સારો છોકરો મળ્યો નદહ !

એક બાપને પરીક્ષામાાં કોઈપણ સવાલનો જવાબ નહોતો આવડતો. એટલે બાપએ જવાબમાાં
પેપરમાાં સવાલ લખ્યો અને દરે ક સવાલની નીચે ||||||||||||||||||||||||||||| આવી ઉિી લાઈનો
મારી દીધી અને નીચે લખ્ય,ાં “ સ્િેચ કરીને જવાબ વાાંચો”.
છગન: જો દતનયાના બધા પરષોના ચહેરા એક !વા થઇ જાય તો શ ાં થાય?
મગન: એમની હાલત ગે સના બાટલા !વી થઇ જાય, આ! આ ઘરે તો કાલે બીજી ઘરે ...એમાાં
પરષોને નકશાન કશ ાં નથી.

Maggi Returns & Lalu Returns prove that no matter how poisonous you're in the
past, Indians will accept you. Hence India is a tolerant nation
જયાંતી જોખમને એક માણસે પ ૂછ્ ાં કે મોદી સવારની જગ્યાએ સાાં! કેમ ચાલવા જાય છે ? કારણ કે
મોદી PM છે AM નથી
"બાપ, તમે મારી પાસેથી 10,000 રૂતપયા ઉછીના લીધા હતા એ પાછા ક્યારે આપશો?"
બાપ: "ગાાંડા મને શ ાં પ ૂછે છે ? હાં કાં ઈ જ્યોતતષ થોડો છાં ?"
એક દદવસ પતત ગીત ગાતો હતો: ગોતવિંદ બોલો હરી ગોપાલ બોલો...
એટલામાાં પત્ની બોલી: ગોતવિંદ બોલો કે ગોપાલ બોલો, જમવાન ાં જોઇત ાં હોય તો શાકિાજી ફોલો
િારતરત્ન એવી સ્ત્રીઓને પણ મળવો જોઈએ કે ! દર મીનીટે ૩૦૦ શબ્દો બોલ્યા પછી પણ કહે
કે, “ મારાં મોઢાં નદહ ખોલાવો”.
એક બાપ ગામડે ગયા અને ત્યાાં રાત્રે મચ્છરોનાાં ત્રાસથી ત્રાસથી ખબ જ ભગન્નાયા અને ઝેરની
શીશી કાઢીને ઝે ર પી ને બોલ્યા હરામખોર, મચ્છરો હવે કરડવા આવો જોઈએ, સાલા બધા મરી
જશો

પતી: તે છાપામાાં વાાંચ્ય?
ાં છાપામાાં લખ્ય ાં હત ાં કે તાજા આંકડાઓ પરથી એવ ાં જાણવા મળ્ય ાં કે ૨૫%
સ્ત્રીઓ માનતસક રોગો માટે દવા લે છે .
પત્ની: એમાાં ખાસ વાત શ ાં આવી?
પતત: આ તો ખબ જ ભબહામણા સમાચાર છે
પત્ની: કેમ?
પતત: એનો મતલબ એ થયો કે ૭૫ ટકા સ્ત્રીઓ દવા વગર ફરી રહી છે !
નાના હતા ત્યારે લોકો બીવડાવતા હતા તોફાન કરીશ તો બાવો ઉપાડી જશે. થોડા મોટા થયા તો
બીવડાવતા હતા કે પોલીસ ઉપાડી જશે. પણ હવે ખબર પડી કે પોલીસ તો બહ જબરી હોય એ
“બાવા”ને ઉપાડી જાય છે
એક અંગ્રેજ: િારતીય સ્ત્રીઓ હાથ કેમ મેળવતી નથી? એમાાં કશ ાં નકશાન નથી
સ્વામી તવવેકાનાંદ: તમારા દે શમાાં તમારી મહારાણી કોઈ સામાન્ય માણસ જોડે હાથ મેળવી શકે છે ?
અંગ્રેજ: નાાં
સ્વામી તવવીકાનાંદ: અમારા દે શની દરે ક સ્ત્રી મહારાણી હોય છે
मौलवी िाहब "Fashion tv" िे ख रहे थे
एक आिमी - "मौलवी िाहब आप भी

..??

मौलवी - ' समयां ..... 'अल्लाह' किम....यकीन मानो , नफरत की ननिाह़ों िे िे ख रहा हाँ ..!!
પત્ની: ચાંદ્ર પર લાઈફ છે ખરી?
પતત: ખબર નથી, મને તો એટલ ાં જ ખબર છે કે મારી તો પથ્ૃ વી પર પણ લાઈફ નથી
બાપ અમેદરકા ગયા. ત્યાાં સાંડાસ જવાના થયા. રે સ્ટ એદરયામાાં રે સ્ટરૂમમાાં ગયા તો ત્યાાં બાપને મછ
ાં ૂ
અને પાઘડીમાાં જોઇને સફાઈ કરનાર કમસચારીએ બાપને કહ્,ાં હાવ ડ ય ડ? બાપ દસ ફેઈલ હતા
પણ ઈંગ્લીશ બોલવાનો તેમને ખબ ફાાંકો હતો એટલે બોલ્યા, ઇન ઇલન્ડયા વી રીમવ અન્ડરવેર
એન્ડ ડ!

એક એમ.બી.એ., એક એન્જીનીયર અને એક ગામડીયો પબ્બ્લક યરીનલમાાં પાસ પાસે ઉિા ઉિા
પેશાબ કરતા હતા. એમ.બી.એ. એ પેશાબ કરી કોણી સધી હાથ ધોઈને દશ પેપર નેપકીનથી હાથ
સાફ કરીને બોલ્યો, હાં આઈ.આઈ.એમ. માાંથી ગ્રેજ્યએટ થયો છાં અને અમને ત્યાાં સ્વચ્છ કેમ રહેવ ાં
તે શીખવાડવામાાં આવ્ય ાં છે . એન્જીનીયર એક પેપર નેપકીનથી હાથ સાફ કરીને કહ્ ાં હાં
આઈ.આઈ.ટી.માાંથી પાસ થયો છાં અને અમને એન્વરોનમેન્ટ માટે સિાન રહેવાન ાં શીખવવામાાં
આવ્ય ાં છે . ત્યાાં જ ગામદડયા એ પેશાબ કરી રહ્યા પછી જતા જતા કહ્,ાં હાં ગામડામાાંથી આવ ાં છાં અને
ત્યાાં મને પોતાના હાથ પર પેશાબ નદહ કરવાન ાં શીખવવામાાં આવ્ય ાં છે
ડોક્ટર ( પ્રેગનન્ટ છોકરીને): આ કેવી રીતે થય?
ાં
છોકરી: મમ્પમી અને પ્પા દફલ્મ જોવા ગયા હતા અને ત્યાાં જ મારો બોયિેન્ડ ઘરે આવ્યો
ડોક્ટર: ત ાં કેમ દફલ્મ જોવા નદહ ગઈ?
છોકરી: “એડલ્ટ” દફલ્મ હતી
પત્ની: અરે , અમીરખાનન જવો, ! તેની પત્ની કહે છે તે તરત જ સાાંિળે છે અને એક તમે છો કે
! હાં દસ વાર ચીલ્લાઉં તો પણ કોઈ ફકસ નથી પડતો
પતત: મારી વ્હાલી, દકરણ તેની બીજી પત્ની છે !(પત્ની ચપ)
नरें द्र मोिी ने चीन के राष्ट्रपनत को समलकर ये बात बताई :
日本は私の非常に深く、親密な関係でf ある。お父さんは、私が若い頃、パン
を持ってき...こと、言っていた
दहंिी अनुवाि : बचपन िे ही चीन िे मेरा बहुत िहरा और आत्मीयता वाला ररश्ता रहा है , जब
मैं छोटा था तो वपताजी कहते थे नरे न्द्र बेटा, चीनी ले आ... चाय बनाना है ।

तेजिताप((लालुका बेटा) मंत्री बनते ही अपने ड्राईवर िे बोला हमको शौचालय ले चलो। ड्राईवर
बोला शौचालय नहीं िगचवालय िर।
तेज िताप

: िही पकडें है

િારતમાાં જ્ઞાનની 7 સૌથી મોટી યતનવતસિદટઝ..
૧. સોસાયટીનો બાાંકડો ૨. પાનનો ગલ્લો ૩. વાળાં દની દકાન ૪. તસતનયર તસદટઝનની માંડળી
૫. વૉ્સએપ ૬. દારૂ પીધેલો માણસ ૭. રે નનો જનરલ ડબ્બો
વરણ ધવન: શ ાં મોદીજી ઈંગ્લેંડથી કોહીનર હીરો પાછો લાવી શકશે?
આભલયા િટ્ટ: ! વસ્ત કેમીસ્ટની દકાને સહેલાઈથી મળતી હોય તે બ્રીટનથી લાવવાની શ ાં જરૂર?
લાંચ વખતે કવીને મોદીને કહ્,ાં િારતના રાજકીય નેતાઓ અને રાજકારણીઓ ચોંર હોય છે ?
મોદી: એ વાત સાચી પણ હોય અને નદહ પણ હોય, પણ અમારે ત્યાાં લટ
ાં નો માલ કોઈ માથા પર
નથી રાખત!ાં (ટ્બ લાઈટ:િારતનો લટ
ાં ેલો કોહીનર હીરો રાણી માથા પર પહેરે છે )
િારતરત્ન એવી સ્ત્રીઓને પણ મળવો જોઈએ કે ! દર મીનીટે ૩૦૦ શબ્દો બોલ્યા પછી પણ કહે
કે, “ મારાં મોઢાં નદહ ખોલાવો”
એક સ્ત્રી સ્ટોરમાાં પોપટ ખરીદવા ગઈ. તે ણે સેલ્સમેનને પ ૂછ્ ાં કે આ પોપટમાાં શ ાં તવશેષતા છે ?
સેલ્સમેને કહ્ ાં કે પોપટ બોલે છે . એટલે પેલી સ્ત્રીએ પ ૂછ્ ાં હાં કેવી લાગ છાં ?
પોપટ: વેશ્યા !વી લાગે છે ! એટલે પેલી સ્ત્રીએ કહ્ ાં કે હાં આવા નાલાયક પોપટને ખરીદી નદહ શકાં .
એટલે સેલ્સમેને પેલી સ્ત્રીને કહ્ ાં બે મીનીટ ઉિા રહો હાં આવ ાં છાં. આવ ાં કહીને તે પોપટને દકાનના
પાછલા િાગમાાં લઇ ગયો અને પાણીની ડોલમાાં ડબાડીને જરાવારમાાં બહાર કાઢયો અને કહ્ ાં ત ાં જો
સારી રીતે વાત નદહ કરે તો હાં પાણીમાાં ડબાડી રાખીશ. પોપટે કહ્ ાં સારાં હવે એવ ાં નથી બોલ.ાં એ
પાછો પોપટને પેલી સ્ત્રી પાસે લઇ ગયો અને કહ્ ાં હવે સવાલ પ ૂછો.
સ્ત્રી: જો હાં એક માણસ સાથે ઘરે આવ ાં તો ત ાં શ ાં સમ!?
પોપટ: તે તારો પતત છે .
સ્ત્રી: જો હાં બે પરષો સાથે ઘરે આવ ાં તો ત ાં શ ાં સમ!?
પોપટ: બીજો તારો િાઈ છે
સ્ત્રી: જો હાં ત્રણ માણસો જોડે ઘરમાાં આવ ાં તો ત ાં શ ાં સમ!?
પોપટ: તારો પતી, તેનો િાઈ અને તારો િાઈ છે
સ્ત્રી: જો ચાર માણસો જોડે આવ ાં તો?
પોપટ: માલીક, પાણીની ડોલ લઇ આવો, મેં પહેલા જ તમને કહ્ ાં હત ાં કે તે વેશ્યા છે !

બાપએ શાયરી બનાવી, મને ગમે એ મારાં ...નકર ગમે એને મારાં !
હદરદ્વાર ટરીઝમની ખતરનાક જાહેરખબર!
કોઈ તમને “મટકી”માાં કે “જાર”માાં લાવે તે પહેલા થોડા દદવસ તો ગજારો હરદ્વારમાાં!
શનીની પનોતી લોખાંડના પાયે કે સોનાના પાયે હોય છે , પણ લગ્ન પછી ! પનોતી બેસે છે તે
પાકે પાયે હોય છે
िीता िे प्यार र्कया तो राम बन िये, राधा िे प्यार र्कया तो
र्कया तो आशाराम

श्याम बन िये, जबरिस्ती प्यार

લગ્નમાાં િયાંકર છે તરપીંડી થાય છે . ત્યારે ગાયના 🐂 ગણો બતાવીને વરરાજાને વાઘણ 🐅
બઝાડી દે વામાાં આવે છે
બીજા રાજ્યોમાાં વેકેશનમાાં લોકો રજા મનાવવા માટે સીમલા,કાશ્મીર,કેરાલા, નૈનીતાલ, મસરી, ન
જાણે ક્યા ક્યા ફરવા જાય છે અને આપણા ગજરાતમાાં પહેલ ાં ને છે લ્લ ાં હતથયાર “હેંડો મામાને ઘેર”
આજકાલ “પેટ”માાં નથી જતા એટલા પૈસા “નેટ”માાં જાય છે . મને થય ાં કે દતનયા છોડી દઉં. પણ
પછી મેં મારા “દદલ”ને સમજાવ્ય ાં કે જો બકા, તારાથી “વો્સ અપ” તો છૂટત ાં નથી, દતનયા શ ાં
“તાંબરો” છોડીશ!
એક ખશખબર! હવે પરષોએ શનીથી બીવાની જરૂર નથી, કારણ એ હવે સ્ત્રીઓ શનીની પાછળ
પડી ગઈ છે .

એક માણસ બે બાળકોને એક એક હાથમાાં લઈને રેનની રાહ જોઇને ઉિો હતો. તેની બાજમાાં
ઉિેલી સ્ત્રીએ આ બાંને સદ
ાં ર બાળકોને જોઇને પેલાને પ ૂછ્:ાં બાંને ખબ જ સદ
ાં ર છે , એમના નામ શ ાં
છે ?
માણસ: મને ખબર નથી
સ્ત્રી: એ છોકરાઓ છે કે છોકરીઓ?
માણસ: મને નથી ખબર
સ્ત્રી: તમે કઈ જાતના બાપ છો કે તમને કશ ાં ખબર જ નથી
માણસ: હાં એમનો બાપ નથી. હાં તો કોન્ડોમનો સેલ્સમેન છાં.આ બે ડીફેકટીવ કોન્ડોમને લઈને
જન્મ્પયા છે એટલે એમને લઈને એના માાં-બાપની ફદરયાદ નોંધાવવા ઓદફસમાાં જાઉં છાં .
है िर है िराबािी: अम्मी मैं KBC िे बोल ररया हाँ। अब्बा का नाम क्या रे ? आप्शन है , िलमान,
िुलेमान, िलीम, रहमान

अम्मी: िवाल र्कत्ते का रे ?
है िर है िराबािी: 5000

अम्मी: स्क्वट करके घर कु आजा। 5000 के वास्ते मुहल्ले में झिडा नक्को।
એક ચચસમાાં રતવવારે પાદરીએ લોકોને બોધ આપવા માટે ચાર જાર માંગાવ્યા. એક માાં દાર િયો,
બીજામાાં સળગતી તસગારે ટ મ ૂકી, ત્રીજામાાં ચોકલેટનો સીરપ મક્યો અને ચોથામાાં ફળદ્રપ માટી મ ૂકી.
બધા જારમાાં એક એક કીડા મકવામાાં આવ્યા. દારૂ,તસગારે ટ અને ચોકલેટના સીરપવાળા કીડા મરી
ગયા અને ફળદ્રપ માટીવાળો કીડો જીવતો રહ્યો. પછી તેમણે ત્યાાં આવેલા લોકોને પ ૂછ્ ાં કે આના
પરથી તમે શ ાં બોધ લીધો. એટલે છે લ્લી બેં ચપર બેઠેલા દારૂદડયા બચ ાં બાટલીએ કહ્ ાં એનો
મતલબ એ કે જ્યાાં સધી તમે દાર, તસગારે ટ પીવો કે ચોકલેટ ખાવ ત્યાાં સધી તમારા પેટમાાં કીડા
થાય નદહ..થાય તો મરી જાય.
રાવણ : ડોક્ટર સાહેબ, મને વષોથી ઝાડાની તકલીફ છે
ડોક્ટર : તે હોય જ ને , દસ જગ્યાએથી ખાવ છો અને એક જ જગ્યાએથી કાઢો છો!
પત્ની : શા લગ્નમાાં માટે સ્ત્રી ડાબી બાજ અને પરષ જમણી બાજ બેસે છે ?

પતત : તે કોઈ દદવસ જમા-ઉધારનો ચોપડો જોયો છે ? એમાાં પણ આ જ લોજીક કામ કરે છે . બધી
આવક જમણી બાજએ મકાય છે અને ખચાસ ડાબી બાજએ મકાય છે
છગન: ડોક્ટર સાહેબ, જોડામાાં દદસ રહે છે તો શ ાં કરાં ?
ડોક્ટર: જોડા તો ઉપરવાળો બનાવે છે , એમાાં ડોક્ટર શ ાં કરે ?
“વા”થી શરીરન ાં એકાદ અંગ ઝલાય જાય પણ પરણવાથી માણસ આખે આખો ઝલાય જાય
આજન ાં જ્ઞાન: ચામાાં પડેલી ભબસ્કીટને બીજી ભબસ્કીટથી કાઢવાની કોતશશ નદહ કરવી, નદહ તો !
હાથમાાં છે તેનાથી પણ હાથ ધોવા પડશે. એજ રીતે તમારી એક પત્ની હોય તો તેનાથી જ ખશ
રહો, બીજીના ચક્કરમાાં પડયા તો પહેલીથી પણ હાથ ધોવા પડશે. જ્ઞાન સમા્ત
એકવાર ૫૦ સરદારજીઓ અમેદરકામાાં ઘસવા માટે મે સ્ક્સકોથી બોટમાાં નીકળ્યા. ત્યાાં દદરયાની
વચ્ચે કે્ટને બધાને કહ્ ાં કે બોટન ાં એન્જીન બાંધ થઇ ગય ાં છે અને તેણે કઈ કહ્ ાં તો પચાસે પચાસ
સરદારજીઓ મરી ગયા. તે ણે કહ્ ાં કે બોટને બીજી બોટથી ધક્કો મારીને લઇ જવી પડશે. એટલે
બધા સરદારજીઓ દદરયામાાં બોટને ધક્કો મારવા માટે ખદી પડયા.
બે મેનેજરો જ ાંગલમાાંથી પસાર થઇ રહ્યા હતા. તેમણે એક વાઘને તેમની તરફ આવતો જોયો
એટલે એક જણે બટની દોરી બાાંધીને િાગવાની તૈયારી કરવા માાંડી. બીજાએ તેને પ ૂછ્,ાં તને એમ
લાગે છે કે ત ાં વાઘ કરતા વધારે ઝડપથી દોડી શકે છે ? પહેલાએ જવાબ આ્યો: મારે વાઘ કરતા
વધારે ઝડપથી દોડવાની જરૂર નથી, મારે તો ફક્ત તારા કરતા જ વધારે ઝડપથી દોડવાની જરૂર
છે ”. આ છે આજન ાં “કોપોરે ટ વલ્ડસ ”.
પત્ની : તમારામાાં જરાય મેનસસ નથી. હાં કલાકથી બોલ-બોલ કયાસ કરાં છાં અને તમે બગાસાાં જ
ખાધા કરો છો.
પતત : અરે હાં બગાસાાં નથી ખાતો, બોલવાની કોતશશ કરી રહ્યો છાં.

હવાર હવારમા પેપરવાળો “દદવ્યિાસ્કર”ને બદલે “ટાઇમ્પસ ઓફ ઇન્ડીયા” નાખી ને વયો ગ્યો,
ફોટા જોવ છ. ઇંગ્લીશ તો ફાવે નહી, પીવા તસવાય
નફરત કરવા વાળા પણ મને ગજબનો પ્રે મ કરે છે ! જયારે પણ મળે છે ત્યારે મને કહે છે , છોડીશ
નહીં તને!
જ્યારે કોઈ જીવનિર માટે તમારી સાથે રહેવાના ઈરાદા સાથે તમારો હાથ પકડી જીવનની
સફરની શરૂઆત કરે ત્યારથી બધા જ દદવસ વેલેન્ટાઈન ડે જ હોય છે
કોઈ એં પણ Valentines Day ના મેસેજ મોક્લી ને ત્રાસ દે વો નહી, પહેલા જ લગ્ન થઇ ગયા
હોવાથી, જખમ ઉપર મીઠાં િિરાવવ ાં નદહ.......!!
!મ !મ આ valentine day નજીક આવે છે એમ એમ beauty parlour નજીક િીડ વધતી જાય છે .
હવે આ બધીય ાં ને કોણ સમજાવે કે લના ને ગાિો મારીએ તો બલેટ નો થઇ જાય
પતત: બોલ વેલેન્ટાઈનમાાં તારે શ ાં જોઈએ છે ?
પત્ની: એક રીંગ બહ થઇ જશે
પતત: લેન્ડલાઈન પરથી કરાં કે મોબાઈલ પરથી!
બ્લડબેંકમાાં એક ગજરાતી જાય છે અને નસસને કહે કે બેન એક બોટલ “લોહી” આપશો
નસસ: ક્યાાં ગ્રપન?
ાં
ગજરાતી: ગમે તે ગ્રપન ાં ચાલશે
નસસ: ગધેડા, ગમે તે ગ્રપન ાં નદહ ચાલે
ગજરાતી: ગધેડી, મેં કહ્ ાં ને ગમે તે ગ્રપન ાં ચાલશે. વેલેન્ટાઈનમાાં મારી ગલસિેન્ડને લોહીથી એક
પ્રેમપત્ર લખવો છે

िलमान खान thums up👍🏻 के ब्रबज्ञापन में हमेशा कहता है । "आज कुछ तफानी करते हैं।

भाई मैं तुझे कहता हाँ। त पहले शािी कर ले तेरी स्ज़न्ििी तफ़ान अपने आप आ जायेिा।

“Teacher -Translate the sentence into English..‘विंत ने मुझे मुक्का मारा'
Student- 'विन्तपंचमी'..!"

િગવાન(ખશ થઈને): બેટા, કોઈ “મન્નત” માાંગો
િક્ત: હે પ્રભ, ્લીઝ, મને ફરીથી કાં વારો બનાવી દો
િગવાન: બેટા, “મન્નત” માાંગો, જન્નત નદહ!
લાઈફમાાં કોઈ પાટસ નર જરૂર હોવો જોઈએ, નદહ તો “મન કી બાત” રે દડયો પર કરવી પડે છે
એક વાર દ્રાક્ષ ખરીદવા માટે એક ફ્રુટવાળાને ત્યાાં ગયો. મેં પ ૂછ્ ાં કે આ દ્રાક્ષના ઝુમખાનો શ ાં િાવ
છે ? તેણે કહ્ ાં ૮૦ રૂતપયે દકલો. ત્યાાં બાજમાાં જ છૂટી દ્રાક્ષ પડી હતી તેનો િાવ પ ૂછયો તો તેણે
જવાબ આ્યો, ૩૦ રૂતપયે દકલો. મેં કહ્ ાં છૂટી દ્રાક્ષનો આટલો ઓછો િાવ કેમ? તેણે કહ્,ાં સાહેબ,
આ દ્રાક્ષ પણ ખબ જ સારી છે પણ પોતાના ઝૂમખાાંમાાંથી છૂટી પડી ગઈ છે . હાં સમજી ગયો કે
આપણા સાંગઠન, સમાજ અને પદરવારથી અલગ થવાથી આપણી દકિંમત અડધાથી પણ ઓછી થઇ
જાય છે . એકતામાાં બળ હોય છે
ઈંગ્લીશ ટીચર: એ,ઈ,આઈ,ઓ અને ય ની શોધ કોણે કરી?
જયાંતી જોખમ: “ગોલમાલ”માાં તષાર કપ ૂરે !
જ્યાાં બધા જ હોય અને કોઈ ના બોલે એને “શોકસિા” કહેવામાાં આવે છે
જ્યાાં એક બોલે અને બધા સાાંિળે તેને “આમસિા” કહેવામાાં આવે છે અને
જ્યાાં બધા જ બોલે અને કોઈ નદહ સાાંિળે તેને “લોકસિા” કહેવામાાં આવે છે
દીકરો: માાં, આજકાલ પ્રેમનો વાઈરસ ચારે બાજ ફેલાયેલો છે . મારા પર એ વાઇરસે હમલો કયો
એવ ાં લાગે છે .
માાં: દીકરા, ત ાં ભચિંતા નદહ કર, મારી પાસે ! ચ્પલ છે તે “એન્ટીવાયરસ”ન ાં કામ કરે છે
જો અડધા કલાકના ઝઘડાથી ઘરવાળી ત્રણ ,ચાર દીવસ મોઢ ફુલાવીને મગ
ાં ી રહેતી હોય તો

ઝઘડા કરાય એમા કાઇ વાાંધો નહીં
આ! દે હ માાં જીવ છે ત્યારે સામે પણ નથી જોતા લોકો અને !વો જીવ નીકળી જશે કફન ઉઠાવી
ઉઠાવીને મોઢાં જોશે, આપણને ખબરે ય નદહ પડે કે તેઓ પ્રેમ કરતા હતા કે "ખાતરી"..!!
પત્ની: જો આટલો બધો પ્રેમ હતો તો પછી સવાર સવારમાાં ઝગડો શ ાં કામ કયો?
પતત: ચપ.......તવચારમાાં પડી ગયો...સાલો આ તો ઘરનો નાંબર લાગી ગયો!!!!!!!
बाबराव: आज मेरे कुत्ते ने अंडा दिया।(हे राफेरी)
राज: ये कुत्ता कब िे अंडा िे ने लिा?
बाबराव: ये बाबराव का स्टाइल है ,…….

अपनी मुिी का नाम कुत्ता रखा है रे बाबा
જજ(ફાાંસીના કેદીને): આખરી વાર કોને મળવાની ઈચ્છા છે ?
કેદી: મારી પત્નીને, સાહેબ.
જજ: કેમ માાં-બાપને નથી મળવ?
ાં
કેદી: સાહેબ, માાં-બાપ તો મયાસ પછી બીજો જન્મ લઈશ ત્યારે મળી જશે. પણ પત્ની માટે સાલ ાં
પચ્ચીસ વરસ સધી રાહ જોવાની, એક સારી નોકરી શોધવાની, પછી “બાયોડેટા” બનાવવાનો,
છોકરી જોવા જવાન,ાં છોકરી અને તેના માાં-બાપને પસાંદ પડવ ાં અને પછી સગાઇ કરવાની.....કેટલી
બધી માથાકટ
ૂ કરવાની!
િારતમાાં પહેલીવાર ઉત્તરમાાં- મહેબબા મફ્તી, દભક્ષણમાાં – જયલભલતા, પ ૂવસમાાં – મમતા બેનરજી,
પતશ્ચમમાાં આનાંદીબેન. ચારે બાજ મદહલા મખ્યમાંત્રી અને વચમાાં આપણા વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદી
અને તે પણ કાં વારા ! શ ાં હાલત થાય તમે જ તવચારો!
દદસ્ગ્વજયતસિંહે કહ્,ાં રાજીનામ ાં !ટલીએ આપવ ાં જોઈએ તેની જગ્યાએ કીતતિ આઝાદન ાં પડી ગય.ાં
!ટલીએ જવાબ આ્યો, “લગ્ન રાહલના થવાના હતા અને થઇ ગયા દદસ્ગ્વજયતસિંહના!

ટીચર: બધાથી ચતર પ્રાણી કય?
ાં
તવદ્યાથી: હરણ
ટીચર: કારણ?
તવદ્યાથી: કારણ કે સતયગમાાં હરણે પ્રભ રામને ફસાવ્યા અને કળીયગમાાં સલમાન ખાનને!
રણવીરકપ ૂર: અરે યાર જ્યારથી મેં સલમાનખાનની ગલસિેન્ડને પટાવી છે ત્યારથી મારી તો દફલ્મ
હીટ જ નથી થતી
અભિષેક: ત ાં મારો તવચાર કર! મેં તો લગ્ન કયાસ છે !
लाल - िोननया जी िे: िोननया जी, ई बतायें र्क.. "I love you" का मतलब का होता है ?
िोननया : "मैं तुमिे प्यार करती हाँ"..!

लाल : लो.. कर लो बात, ििुरा हम अंग्रज
े ी में एक िवाल का पछ सलया... ई पिली तो हम पर
र्फिा हो िई....
મોદી પણ બેિાન થઈ ગયા હતા, જ્યારે તે મને એક અમદાવાદીએ પ ૂછ્ ાં કે બલેટ રેનમાાંથી માવો
થક
ાં ૂ વા બારી ખ ૂલશે?

