
 

 

GUJARATI JOKES –5 

બાપનેુ ઝાડા લાગી ગયા એટલે તે ડોક્ટર પાસે ગયા. ડોકટરે કહ્ુું લીંબનુો ઉપયોગ કરો. બે દિવસ 
પછી બાપ ુડોક્ટર પાસે ગયા. 
ડોકટર: હવે ઝાડા કેમ છે? 
બાપ:ુ લીંબ ુકાઢી લેતા ફરી શરુ થઇ જાય છે! 
 
લગ્નના બીજા જ દિવસે અચાનક બકાએ સવારના પહોરમાું પત્નીને પીટવાનુું શરૂ કર્ુું. લોકો ભેગા 
થઈ ગયા, શુું થર્ુું, શુું થર્ુું? 
બકાએ કહ્ુું: આણે મારી ચા માું તાવીજ નાખી િીધુું છે, મને વશમાું કરવા માટે. મારી માથી મને 
જુિો કરવા માગે છે. 
બકાની બૈરી રડતાું રડતાું ગસુ્સામાું બોલી: 'સાલા, ગામદડયા! એ તાવીજ નથી, ટી બૅગ છે... 
 
ચાર વાતો હુંમેશા યાિ રાખો : 
પહલેી વાત- િરેક માણસ જેટલો પાનકાડડ અને આધાર કાડડમાું િેખાય છે તેટલો હકીકતમાું ખરાબ 
નદહ હોતો  
બીજી વાત- િરેક માણસ તેની પત્ની સમજે છે તેટલો ખરાબ નથી હોતો અને એની માું સમજે છે 
તેટલો સારો પણ નથી હોતો  
ત્રીજી વાત- િરેક માણસ એવુું ઈચ્છે છે કે તેની પત્ની મમસ ર્મુનવસડ જેવી િેખાય અને ઘરમાું કામ 
શાુંતાબેન જેવુું કરે  
ચોથી વાત- િરેક પત્ની એવુું ઈચ્છે છે કે પોતાનો ધણી અંબાણી જેટલુું કમાય અને વ્યહવાર 
મનમોહનમસિંહ જેવો કરે  
પાુંચમી વાત- નશીબ તો મોિી જેવુું હોવ ુું જોઈએ, સવાલ પછુવા માટે મવપક્ષમાું કોઈ નેતા નદહ 
અને ઘરમાું પત્ની નદહ 
 
પત્ની: સાુંભળો છો, માળળયા પરથી તેલનો ડબ્બો ઉતારી આપો. મારાથી પહોંચાત ુું નથી  
પમત: તો તારી જીભનો ઉપયોગ કરને, એ તો ખબુ જ લાુંબી છે! 
 
એક સનાતન સત્ય: પમત ગમે તેટલો ખચો કરે પણ પત્ની “થેંક્ુું” તો દુકાનિારને જ કહશેે  



 

 

છોકરો: પપ્પા, કારની પાછળ “એડવોકેટ, પે્રસ, આમી, વગેરે કેમ લખેલુું હોય છે? 
પપ્પા: એનો મતલબ ગાડીના માલીક પાસે લાઈસન્સ, રજીસ્રેશનનાું કાગળો બુંને નથી. 
પોલીસવાળા દુરથી જ સમજી જાય છે કે આ કાણી પાઈ પણ આપે એવો નથી એટલે. 
 
ओबामा (लालू स)े - लालू! तुझे स्विममिंग आती है? 
लालू- ना रे ! 
ओबामा - मिट्ट, तेरे से तो कुत्ता अच्छा है जो स्विम कर लेता है। 
लालू - तुमको आता है स्विममिंगिा? 
ओबामा - या! ऑफ कोसस आता है। 
लालू - ससुरा, फफर तोहरे और कुत्ता में फरक का है बे!!! 
 
એક અફઘાન ઇસ્લામાબાિના એરપોટડ  પર ઉતયો અને પાદકસ્તાન ઈમમગે્રશનવાળાને પોતાની 
ઓળખાણ અફઘાનીસ્તાનના પોટડ  અને શીપીંગનાું ભતૂપવૂડ પ્રધાન તરીકે આપી. પાદકસ્તાની 
ઓદફસરે નવાઈ પામતા કહ્ુું કે અફઘામનસ્તાનમાું તો િદરયો કે નિી છે જ નહી તો પછી 
અફઘામનસ્તાનમાું આ ખાત ુું ક્ાુંથી હોય? 
અફઘામનસ્તાની નાગદરક: એમ તો તમારા પાદકસ્તાનમાું લો અને ઓડડર કયા છે? છતાું તેનો 
મીનીસ્ટર તો છે ને , તે જ રીતે અમારે ત્યાું! 
 
ટીચર: જો જયુંતી કાલે ત ુું હોમવકડ નદહ લાવે તો હુું મરઘો બનાવીશ 
જયુંતી જોખમ: તો પછી િારુ હુું લાવીશ! 
 
મોંઘવારીની હિ તો ત્યારે થઇ ગઈ જયારે એક ળભખારીને બે રૂમપયા આપ્યા ત્યારે તે બોલ્યો સાહબે, 
થોડા વધારે આપો, આટલામાું તો “સલુભ” શૌચાલયમાું પણ એન્રી મળતી નથી 
 
ભવુાએ ધણુતા ધણુતા હાક પાડી…….. 
માુંગ માુંગ માગે તે આપુું……… 
પાટીિાર સફાળા જાગ્યા, માું અનામત આપો……. 
ભવુો સાયલન્ટ…… 
બબડયો… 



 

 

હ ુમસકોતર છુ ...આનુંિી નહીં 
 
બે્રકીંગ ન્ર્ઝુ: બે બ્રાહ્મણોએ ભેગા થઈને અલ્પસુંખ્યકો પર ભારે જુલમ કયો. રોદહત શમાડ-૮૩(૫૫) 
અને હાદિિક પુંડયા-૩૧(૧૮).  
બુંગલા િેશ: અમે આની ઘોર મનિંિા કરીએ છીએ  
ભારતના અલ્પસુંખ્યકો: કાલે ભારત બુંધ....“ગધેડાને હાવડડ મોકલવાથી તે ઘોડો નથી બની 
જવાનો” 
 
ડોકટરો કહ ેછે કે મગજ નો ૯૦% મવકાસ પાુંચ વર્ડની ઉંમર સધુીમાું થઇ જવો જોઈએ. કોંગે્રસવાળા 
હજુ પણ ઉમ્મીિ રાખીને બેઠા છે( નાું સમજ્યા? રાહલુ માટે) 
 
लालू : ससुरा, मूर्स आदमी की बीिी बहुत सुन्दर होती है...... 
राबडी : आपके पास तो हमरे तारीफ के मसिाय कोनो कामे नहीिं है। 
કરમની કઠણાઈ તો જુવો, જેને બે બે કલાક અંગઠુા પકડીને ઉભેલા ક્લાસ બહાર જોયા હતા તે 
આજકાલ બે ત્રણ ગ્રપુના એડમીન થઈને બેઠા છે. વાહ રે પ્રભ ુતારી લીલા!!!! 
 
એક ટીચરે મજાકમાું છોકરાઓને કહ્ુું કે જે કાલે સ્વગડમાુંથી માટી લાવશે તેને હુું ઇનામ આપીશ. 
બીજે દિવસે ટીચરે બધા બાળકોને પછૂ્ુું કે કોઈ માટી લાવ્ર્ુું? બધા બાળકો ચપુ હતા ત્યાું જ એક 
નાનકડા બાળકે ટીચર પાસે આવીને કહ્ુું લો ટીચર હુું સ્વગડમાથી માટી લાવ્યો છુું. એટલે ટીચરે 
તેને તડકાવતા કહ્ુું ત ુું શુું મને ઉલ્લ ુબનાવે છે? રડતા રડતા પેલા છોકરાએ કહુું, હુું માટી મારી 
“માું”નાું પગ નીચેથી લઇ આવ્યો છુું.....પેલી ટીચર રડી પડી અને છોકરાને ગળે લગાવ્યો! 
न अपनों से रु्लता है, न ही गैरों स ेरु्लता है,  
ये जन्नत का दरिाजा है, मााँ के पैरो से रु्लता है.!! 
 
રાજીવગાુંધીથી લઈને મોિી સધુી બધાને મત આપીને એ જોઈ લીધુું કે આમાુંના કોઈ પણ એક 
સારો નાણામુંત્રી શોધી નથી શક્ો. જે પણ નાણામુંત્રી જુઓ તો મસગારેટ,િારુ મોંઘી કરી નાખે છે. 
સસ્તી િવાઓ લઈ લો, સુંડાસ બનાવી લો, ર્રુીયા પર સબસીડી આપો......બધા એવુું જ ઈચ્છે છે 
કે માણસ બીમાર પડે અથવા તો સુંડાસમાું બેઠો રહ.ે....કોઇપણ માણસ શાુંમતથી એક સાુંજ ગજુારી 
નદહ શકે એવી ઈચ્છાઓ ધરાવે છે. 



 

 

 
આળલયા ભટ્ટ(ફોનપર): સેલીના, તારા પપ્પાએ બજેટ સારુું બનાવ્ર્ુું છે. અળભનુંિન! 
સેલીના જેટલી: આભાર, આળલયા. પણ તારા વડિાિાએ જો “શનૂ્ય”ની શોધ નદહ કરી હોત તો આવુું  
બજેટ બની નદહ શક્ુું હોત! (ટ્બુ લાઈટ: જે રીતે સેળલનાને અરુણ જેટલી જોડે કોઈ સબુંધ નથી 
તેવી જ રીતે આળલયાને આયડ ભટ્ટ(“શનૂ્ય”નો શોધક) જોડે કશી લેવા િેવા નથી) 
 
સસરાએ જમાઈને કહ્ ુ- છ વર્ડમાું 6 બાળકો આ બધુું શુું છે................? 
જમાઈ : મેં તમને કહ્ ુહત ુું ને કે ગરીબ જરૂર છુું..............પણ તમારી છોકરીને ક્ારેય ખાલી પેટ 
નહી રહવેા િઉ............. 
 
બે સરુતી સ્ત્રીઓ વાત કરતી હતી. 
પહલેી સ્ત્રી : આજે મારો પોઇરો પેલ્લી વાર અડધો શબ્િ બોઇલો.... 
બીજી સ્ત્રી : હુું બોઇલો ? 
પહલેી સ્ત્રી : બેન.....(ટ્બુ લાઈટ - પાછલો અડધો શબ્િ ગાળ) 
 
મોિી(નવાઝ શરીફને): વલ્ડડ કપ તો અમે જ જીતીશુું 
નવાઝ: લાગી શરત 
મોિી: લાગી....ભાવ...એક નો ત્રણ 
નવાઝ: મતલબ? 
મોિી: જો અમે જીતીએ તો હીના રબ્બાની અમારી અને જો હારીએ તો માયાવતી, જય લલીતા, 
અને મમતા  બેનરજી તમારી! 
 
આવતા જતા ગ્રપુ નો ડેલો 🚪 બન્ધ કરવો, રેદઠયાર માણસો ગરી જાય છે અંિર ને આખ ુગ્રપુ 
માથે  લૈ છે. 
 
"ત્રીજુ ું નેત્ર" એટલે શુું...? 
"બસ એક કલાકમાું હુું આવુું છુું....ત ુું તૈયાર રહજેે, બહાર જમવા જાશુું..." 
પત્નીને આવુું કહ્યા પછી....ફોન સ્વીચ ઓફ (કરી શકતા હો તો...!) કરી િેવો.... 
....ને ત્રણ કલાક પછી ઘરે જવાનુું...અને, મનિોર્ ભાવથી પછૂવાનુું કે... 



 

 

"જમવામાું શુું બનાવ્ર્ ુછે....?" 
...પછી જે ખલૂી જાય એને..."ત્રીજુ ું નેત્ર" કહવેામાું આવે છે...!! 
 
लालू फुटबॉल मैच देर् कर बोले: एतना सारा आदमी फुटबॉल को लात क्यों मार रहा है? 
सेके्रटरी : सर, गोल करने के मलए। 
लालू : ससुरी गोल ही तो है, और केतना गोल करेंगे। 
 
 
 
ગામમાું મવિેશથી ભદુરયાઓ આવ્યા. િરવાજા પર લીંબ ુલટકતા જોઇને પછૂ્ુું, વોટ ઇસ ધીસ?  
રઘલો: ઈ એન્ટીવાયરસ છે, મેઈડ ઇન ઇન્ન્ડયા  
વોટ્સઅપની હાલત “કુુંભમેળા” જેવી થઇ ગઈ છે. ચારે બાજુ અખાડા ને અખાડા(ગ્રપુ ને ગ્રપુ). 
કોઈમાું એક તો કોઈમાું બે ત્રણ મહુંત(એડમીન). કોઈ સાધ ુમનયમમત પ્રવચન કરે તો કોઈ 
અઠવાદડયામાું એક બે વાર....તો કેટલાક સાધઓુ તો મૌનવ્રત ધારણ કરીને બેસી રહ ેછે. તો 
કેટલાક સાધઓુ જોડે સબુંધ રાખનારા સુંસારીઓ અખાડો શુું છે તેની ગતાગમ નદહ હોવા છતાું તેમાું 
કુિી પડયા છે....એટલુું જ બતાવવા કે મારી પાસે એનરોઈડ/આઈ ફોન આવી ગયો છે.  
 
પાદકસ્તાનની ફુંડા, ખાવા ડુંડા  
• મેચ રમવા ભારત આવવુું છે  
• ચોપડીઓ વેચવા ભારત આવવુું છે  
• ગઝલ ગાવા ભારત આવવુું છે  
• ઈલાજ કરાવવા ભારત આવવુું છે  
• એક્ટર/એક્રેસ બનવા ભારત આવવુું છે  
• તો પછી બદુ્ધિના બળિો જુિો િેશ જ કેમ બનાવ્યો? 
• ફક્ત “બોંબ” બનાવવા? 
અને નાલાયકોને “બોંબ” ફોડવા આવવુું છે પાછુું ભારતમાું! 
 
રાબડીિેવી(લાલનુા પત્ની): નીતીશજી, તમારા ભાઈએ મારુું  બેંકમાું ખાત ુું ખોલાવ્ર્ુું છે  
નીતીશ: અરે વાહ! કઈ બેંકમાું ખોલાવ્ર્ુું? 



 

 

રાબડીિેવી: “એક દકસ” માું! નીતીશને ચક્કર આવવા માુંડયા પણ પડતા પડતા બચ્યા અને કહ્ુું 
ભાભીજી “એક દકસ” નદહ “એક્સીસ” બેંક કહો! 
 
એક જણાનુું જમા કરાવેલુું ઇનકમટેક્સ દરટનડ ફોમડ પાછુું આવ્ર્ુું...તેમાું એક પ્રશ્નનો જવાબ બરાબર 
ના લાગ્યો હોવાનુું કારણ જણાવાર્ુું હત.ુ આ પ્રશ્ન હતો..."Number of dependents on you?” 
એ ભાઇએ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો- 65 ટકા વસતી જે ટેક્સ નથી ભરતી, 2 કરોડ 
ગેરકાયિેસર વસાહતીઓ, િેશની જુિી જુિી જેલોમાું બુંધ એક કરોડ જેટલા ગનેુગારો.....અને છેલ્લે 
800 જેટલા મખૂડ સાુંસિો.... 
ઇનકમ ટેક્સ મવભાગે જણાવ્ર્-ુ આ જવાબ સ્વીકાયડ નથી....! 
પેલા ભાઇ હજુ ું મવચારે છે- આમાું વળી કોણ રહી ગર્ુું હશે....? 
 
એક મદહલા ઘરે એકલી હતી. ત્યાું જ કોઈએ બેલ વગાડયો. જેવો તેણે િરવાજો ખોલ્યો તો એક 
અજાણ્યો માણસ ઉભો હતો. મદહલાને જોઇને તે ખબુ જ મવનમ્રતાથી બોલ્યો અરે, તમે તો ખબુ જ 
સુુંિર છો. મદહલા ગભરાઈ ગઈ અને િરવાજો બુંધ કરી િીધો. આમને આમ પેલો માણસ ત્રણ ચાર 
દિવસ આવીને મવનમ્રતાથી કહતેો કે અરે, તમે તો ખબુ જ સુુંિર છો અને મદહલા િરવાજો બુંધ કરી 
િેતી. તેણે આ વાત તેના પમતને કરી. એટલે પમતએ કહ્ુું કે કાલે હુું િરવાજા પાછળ સુંતાઈ જઈશ. 
પછી જો હુું તેના શુું હાલ કરુું  છુું. બીજે દિવસે પેલા માણસે બેલ િબાવ્યો. મદહલાએ િરવાજો 
ખોલ્યો. પમત બારણા પાછળ સુંતાઈ ગયો.  
પેલો માણસ હાથ જોડીને મવનમ્રતાથી બોલ્યો: અરે, તમે તો ખબુ જ સુુંિર છો? 
 
મદહલા: હા હુું ખબુ સુુંિર છુું, પણ તેનુું શુું? તમે ચાર દિવસથી આવુું કહીને કહવેા શુું માુંગો છો? 
પેલો માણસ હાથ જોડીને મવનમ્રતાથી બોલ્યો: બહને, આજ મવશ્વાસ અને અહસેાસ તમે તમારા 
પમતમાું જાગતૃ કરાવો એવુું ઈચ્છુું છુું. કારણ કે તેથી તે મારી પત્નીનો પીછો કરવાનુું છોડી િે! 
મદહલાએ પાછળ ફરીને જોર્ુું તો પમત િરવાજાની જગ્યાએ પલુંગ નીચે ભરાઈ ગયો હતો. 
 
लालू न ेराबडी से I Love You कहा और गगर पड।े फफर उठे, I Love You कहा और फफर गगर पड।े 
राबडी : ई का है? 
लालू : देर्ती नहीिं है ससुरी..... I'm falling in love". 
 



 

 

सोने में आई भारी गगरािट, पहले लोग 10 घण्टे सोते थे। अब  whatsapp के कारण 5 घण्टे ही सोते  
हैं। 
 
ઝેર પીવે તેને મહાિેવ  કહવેાય, અમતૃ પીવે તેને િેવ કહવેાય. 
અને ઝેર પીવે અને અમતૃ પીધા જેવ ુમોઢુ રાખે તેને “પમતિેવ”  કહવેાય. 
 
મને કોઈએ પછૂ્ુું કે તમને જજિંિગીમાું ક્ાું ખબુ જ હસવુું આવ્ર્ુું અને આઘાત લાગ્યો? 
મને પરીક્ષામાું કશુું પણ આવડતુું ન હત ુું અને ત્યારે સપુરવાઈઝરે મારી પાસે આવીને મને કહ્ુું, 
“સીધો બેસ, પાછળવાળો તારામાુંથી કોપી કરે છે”. ત્યારે હુું હુું લગભગ બેભાન થઇ ગયો હતો! 
 
હજુ પણ ગામડાઓમાું લગ્ન ઘરવાળાની મરજી મજુબ કરવામાું આવે છે. ઘ ૂુંઘટ ઉઠાવ્યા પછી જ 
ખબર પડે છે કે બૈરી “ઐશ્વયાડ” છે કે “જયશયુાડ” 
 
બબન બાટલી એક નુંબરનો િારુડીયો હતો. તેને િારુ પીધા વગર ચેન નહોત ુું પડત ુું. એટલે તેને 
તેના ત્રણ મમત્રો ચચડમાું લઇ ગયા. તેને ત્રણવાર પાણીમાું ડુુંબોડયો અને કહ્ુું “જુનો બબન મરી 
ગયો છે અને ત ુું હવે પમવત્ર થઇ ગયો છે. ત ુું હવે િારુડીઓ નથી અને તારો આ નવો જન્મ છે. તારુું 
નવુું નામ પીટર છે. બબનને ડોકુું હલાવ્ર્ુું અને ઘરે ગયો. ત્યાું તેણે કબાટ ખોલ્યો, “રોયલ ચેલેન્જ” 
ની બોટલ કાઢી અને તેને ત્રણવાર પાણીમાું ડુબોવી અને બોલ્યો “રોયલ ચેલેન્જ” મરી ગઈ, તુું હવે 
પમવત્ર છે, તુું હવે વ્હીસ્કી નથી. તારો આ નવો જન્મ છે અને તારુું નવુું નામ “તલુસીનો ઉકાળો” છે. 
 
કેવો સમય આવ્યો છે? પમતને આપ(AAP) કહો તો ગાળ લાગે છે. પત્નીને જાનુું(JNU) કહો તો તે 
ભડકી જાય છે અને હવે છોકરાને “કનૈયો” કહતેા ખિુને શરમ આવે છે. “देर् तेरे सिंसार की हालत 
क्या हो गई भगिान फकतना बदल गया इन्सान”. 
 
આંઠ થી િસ અમેદરકનો એક હોડકામાું બેસીને મેક્ક્સકો તરફ જતા હતા. ત્યાું જ એમને અમેદરકન 
પમતને કોસ્ટગાડે રોક્ા. તેમને પછૂ્ુું કે ક્ાું જાવ છો?  
અમેદરકનો: મેક્ક્સકો 
કોસ્ટગાડડ : શા માટે? 
અમેદરકનો: ગેરકાયિે ઈમીગ્રાન્ટ તરીકે અમેદરકામાું િાખલ થવા માટે 



 

 

કોસ્ટગાડડ : તમે તો કાયિેસરના અમેદરકન નાગરીકો છો તો પછી આવુું શુું કામ કરો છો? 
અમેદરકનો: ગેરકાયિેસરના ઈમીગ્રાન્ટને અહીના નાગરીકો કરતા મફતમાું જ બધા લાભો મળે છે 
એટલે.(ભારતમાું જેમ બાુંગલાિેશનાું નાગરીકો કોઈ પણ ટેક્ષ ભયાડ વગર બધી સગવડો ભારતીય 
નાગદરકે ભરેલા ટેક્ષમાુંથી મફતમાું મેળવે છે એ રીતે) 
 
છોકરી: સરિારજી, આપ કે પાસ ફોન તો હૈ તો દફર લેટર કર્ુું લીખા? 
સરિારજી: મૈને તો ફોન દકયા થા પર ઉસને કહા પ્લીઝ, રાઈ લેટર 
 
બાબા રામિેવની પતુંજળલ ફામડસીની “પતુ્રજીવક”વટીને.......મધ સાથે લેવાથી “યોગેન્ર યાિવ”, 
રાયતા સાથે લેવાથી “કેજરીવાલ”, મરી સાથે લેવાથી “આશતુોર્”, ભસૂા સાથે લેવાથી “રાહલુ 
ગાુંધી”, સ્વણડ ભસ્મ સાથે લેવાથી “મોિી”, વાયગ્રા સાથે લેવાથી “દિક્ગ્વજય”, મશલાજીત સાથે 
લેવાથી “આશારામ” અને ચપુચાપ ખાવાથી “મનમોહન” જેવો પતુ્ર થવાની સુંભાવના હોય છે    
 
A school boy's answer when asked to describe the bird Kingfisher. Kingfisher is a male 
migratory bird with deep liking for all female Birds without feathers. It resides in India 
not on the Banks of any river but lives on the Banks. When the heat of the Banks 
increase beyond tolerance it migrates to London. Previously it was labeled as an 
endangered bird during the Congress rule and hunting it down was a crime. Now 
however things have changed and it is to be hunted down but is very elusive. It's basic 
diet is Beer and just like a Koyal sings ' Koo Koo'. It too has a special song. No, it's 
not OO LA LA LA LE O.. OO A LA OO LE O.., its  
उल्लू बनाया ओ ओ ओ...सबको ओ उल्लू बनाया सबको, बेंक से पैस लेलो...लौटाना है फकसको...ओ 
ओ ओ.....सबको उल्लू बनाया...ओ ओ ओ 
 
અમિાવાિી: ડોક્ટર સાહબે, પ્લાન્સ્ટક સર્જરી કરાવી છે, કેટલો ખચો થશે  
ડોક્ટર: ત્રણ લાખ રૂમપયા  
અમિાવાિી(થોડો મવચાર કરીને): અને જો પ્લાસ્ટીક હુું આપુું તો? 
ડોક્ટર(ગસુ્સે થઈને): નાલાયક, તો પછી ફેમવકોલ પણ ત ુું જ લાવજે હુું મફતમાું ચોટાડી આપીશ 
 



 

 

પોતાની કમાણીથી તો ફક્ત જરૂદરયાતો જ પરૂી થાય છે, શોખ તો ભારતીય નેતાઓ સાથેના સબુંધો 
અને બેંકોની લોનથી જ પરુા થઇ શકે છે - પ.પ.ુશ્રી મવજય માલ્યા મહારાજ  
પાદકસ્તાનમાું ટીચર છોકરાઓને: છોકરાઓ તમને ખબર છે કે આપણા પવૂડજ વાુંિર હતા? 
છોકરો: તમારા હશે, અમારા તો “આંતકવાિી” હતા! 
 
 
એક િારુડીયો પી ને અથી જોડે અથડાઈ ગયો અને બોડી પડી ગર્ુું. લોકો િારુડીયાને મારવા 
માુંડયા. 
િારુડીયો: અરે જે પડી ગયો છે તે કઈ બોલતો નથી અને તમે નેતા બનીને મને શુું કામ મારો છો?  
 
જેના લગ્નમાું એન્રી વખતે બેન્ડવાજાવાળાએ “અઝીમો શાન શહનેશાહ” વગાડ્ુું હોય....એજ 
પાઘડી, તલવાર, શેરવાનીવાળો ઘોડેસ્વાર “શહનેશાહ” મદહના પછી વહલેી સવારે કડકડતી 
ટાઢમાું...ચોળાયેલો બરમડુો પહરેી સ્કુટી પર “દૂધ” લેવા નીકળે ત્યારે ખબુ જ લાગી આવે ....! 
 
સ્ત્રી એટલે શક્ક્ત, પરુુર્ એટલે સહનશક્ક્ત. ઉિાહરણ તરીકે, 
બસમાું પ્રવાસ કરતી વખતે જો કોઈ પરુુર્ને ઝોકુું આવી જાય અને તે બાજુમાું બેઠેલી અજાણી 
સહપ્રવાસી સ્ત્રીના ખભા પર માથુું મકૂી િે અને તે સ્ત્રી તરત જ એને થોબડા પર ઝીંકી િે (શક્ક્ત). 
બસમાું પ્રવાસ કરતી વખતે જો કોઈ સ્ત્રીને ઝોકુું આવી જાય અને તે બાજુમાું બેઠેલા અજાણ્યા 
સહપ્રવાસી પરુુર્ના ખભા પર માથુું મકૂી િે તો એ પરુુર્ વડોિરા ઉતરવુું હશે તોય અમિાવાિ 
સધુી બેઠો રહશેે, પણ સહપ્રવાસી સ્ત્રીની ઊંઘમાું ખલેલ પહોંચવા નહીં િે. (સહનશક્ક્ત). 
 
બધા જ પછૂી રહ્યા છે કે વમુન ડે હોય તો પરુુર્ ડે ક્ારે આવશે? 
અરે મારા ભાઈ, એટલા બધા ઉતાવળા કેમ થાવ છો? આપણો તહવેાર પણ આવી રહ્યો છે... 
પહલેી મેં નાું દિવસે, “મજુર દિવસ”....હવે શાુંમત થઇ ને...... 
 
જયુંતી જોખમને એક દિવસ બેંકમાુંથી ફોન આવ્યો 
બેંક: સર, હુું સોનાલી આઈ.સી.આઈ.સી. બેંકમાુંથી બોલુું છુું, તમને લોન લેવામાું ઇન્ટરેસ્ટ છે? 
જયુંતી જોખમ: ચોક્કસ, કેમ નદહ? 
બેંક: તમારુું શભુ નામ? 



 

 

જયુંતી જોખમ: મવજય માળલયા......તમે માનો નદહ તે દિવસ અને આજની ઘડી સધુી બેંકે અમારા 
જયુંતી જોખમનો ફોન બ્લોક કરી િીધો છે. તો સી.બી.આઈ.વાળા પણ બે ત્રણ વાર જયુંતીની 
પછૂપરછ કરી ગયા છે 
 
ઓથોપેદડક સર્જન : બબનભાઈ, ઓપરેશન સફળ છે અને હવે તમે ”વોકર” લઈને ચાલી શકો છો  
બબન બાટલી: ડોક્ટર સાહબે, “JohnyWalker” લઉં તો ચાલશે ને? 
 
હવે આવી અફવા કોણ ફેલાવી રહ્ુું છે કે એકટીવાનાું સાયલન્સર પર પત્નીનુું નામ લખવાથી 
બલેુટ જેવો અવાજ આવે છે? 
 
When the bank manager's wife saw the fridge full of beer bottles, she asked her 
husband, "What is this"? He grinned and replied, "I'm freezing Vijay Mallya's 
properties." 
 
એવી અફવા કોણ ફેલાવી રહ્ુું છે કે આફ્રીિી કાલે રાતે અનષુ્કા શમાડને ઘરે જઈને એના પગે પડયો 
અને બોલ્યો, “ભાભીજી માની જાવ અને કોહલી જોડે ઘર વસાવી લો, નદહ તો અમારા ઘર ઉજાડી 
નાખશે! 
 
પાદકસ્તાની ટીમ(મેચ પહલેા): ભારત સરકાર અમને પરૂી સરુક્ષાની ગેરુંટી આપે તો જ અમે ટી-૨૦ 
વલ્ડડ કપ રમવા આવીશુું. 
પાદકસ્તાની ટીમ(મેચ પછી): પાદકસ્તાન સરકાર અમારી સરુક્ષાની ગેરુંટી આપે તો જ અમે 
પાદકસ્તાન પરત ફરીશુું 
 
બુંતા: આજ કાલ જોદડયા બાળકો કેમ જન્મે છે? 
સુંતા: આજ કાલ આંતકવાિની ખબુ જ ડર છે એટલે બાળકો એકલા આવતા ગભરાય છે! 
 
પરુૂર્ મરચા જેવો તીખો 🌶અને તેજ હોય છે...... 
પરુંત.ુ.......સ્ત્રી 💃ગમે તેટલા તીખા મરચાનુું પણ અથાણ ુબનાવી જ િે છે.🍲 
 



 

 

ઘરવાળી ને માતાજી આવ્યા ને ધણુવા માુંડી. પમત પગ મા પડી ગ્યો. ઘરવાળી એ ધણુતા ધણુતા 
હાક પાડી, માુંગ માુંગ... માગે તે આપુું... 
પમત : છૂટાછેડા આપો માાઁ...  છૂટાછેડા.... 
 
મવજય માળલયાની તમામ લોન હુું ભરપાઈ કરી આપુું અને તેની એક એક એરહોસ્ટેસોને હુું િત્તક 
લેવા તૈયાર છુું......પણ......મને જેલમાુંથી છોડાવો.......આશારામ  
 
સવાર સવારમાું બી.આર.ટી.એસ.નાું બસ સ્ટેશન પર બસની રાહ જોતાું એક જૂના ઓળખીતા મળી 
ગયા. તેમણે મને પછૂ્ુું : ‘જલસામાું?’ 
મેં કહ્ુું, ‘ના, મઝામાું.’ 
એ કહ:ે ‘એ બેઉમાું શુું ફેર?’ 
મેં કહ્ુું, ‘માલ્યાને પછૂી જુઓ, જલસા બજારના રૂમપયાથી થાય, મઝા આપણા રૂમપયાથી થાય.’ 
 
મને તો હજી મવશ્વાસ નથી પડતો, પે-ઈન સ્લીપ ભરવાના કાઉન્ટર પર, બે રુપીયાની પેન િોરીથી 
બાુંધીને રાખનાર બેંકોએ  ₹ ૯૦૦૦ કરોડ કયા િોરડાથી બાુંધીને સોંપી િીધા હશે? અને હવે બધી 
બેંકો ગાઈ રહી છે, " જાનેજા..... ઢૂુંઢતા દફર રહા...મૈ તઝેુ રાત દિન મેં યહા સે વહા” 
 
પેલો ચાની દકટલીવાળો પણ ખરો નીકળ્યો... વાયિો તો ઇટલીવાળાને મવિેશ ભગાડવાનો કયો 
હતો, અને ભગાડી િીધો આ બાટલીવાળાને 
 
A cop stops a drunk man and ask "how high are you?" 
The drunk man replies. "That is wrong english. You should say 'Hi, how are you?'" 
 
દૂધવાળો: િીકરા, તુું પાસ થાય કે નાપાસ થાય હુું બાઈક તને જરૂર અપાવીશ  
િીકરો: ખબુ ખબુ આભાર, મપતાજી 
દુધવાળો: જો પાસ થશે તો “હીરો હોન્ડા” કોલેજ જવા માટે અને નાપાસ થશે તો “રાજદૂત” દૂધ 
વેચવા માટે 
 
બકો : એલા જીગા તારુું  બૈરુ કાલે બમૂો બરાડા  કેમ પાડત ુહત.ુ 



 

 

જીગો : એલા કાઇ  નઈ  એનો ફોટો “FACEBOOK” ની જગ્યાએ “OLX પર 
“UPLOAD” થઈ ગયો તો....... 
 
ર્.ુપી.નાું ભૈયાજીને પાસપોટડ  માટેનુું ફોમડ ભરવા આપ્ર્ુું.  
પ્રશ્ન: Enter your Name 
ભૈયાજી: ગજેન્ર મતવારી  
પ્રશ્ન: Provide your PAN Details 
ભૈયાજી: ૧૨૦/૩૦૦, બનારસી, હલકો ચનૂો, ડબલ કાથો,નવરત્ન કીમામ, કાચી-પાકી સોપારી, 
લવુંગ, અને એલચી. 
 
સુંતા: મમસ, આજે સવારે તમે મને કોલ કરતા હતા? 
ટીચર: ના ભઈ મેં તો કોલ કયો જ નથી  
સુંતા: કમાલ છે ને....સવાર સવારે મારા મોબાઈલ પર મેસેજ હતો “મમસ કોલ” 
 
મારા એક બમીંગહામ, લુંડનમાું રહતેો અમિાવાિી મમત્ર તેના ઘરની બાજુના મવસ્તારમાું રોજબરોજ 
ઘરોમાું થતી ચોરી અને લુુંટફાટથી કુંટાળી ગયો હતો. એટલે તેણે એક દિવસ પોતાનાું ઘરની 
એલામડ સીસ્ટમ કાઢી નાખી અને એક કુંપની સાથેનુું રજીસ્રેશન પણ કેન્સલ કરી નાખ્ર્ુું. તેણે ઘરની 
આગળના બાગમાું ચારે ખણુાઓ પર એક એક પાદકસ્તાની ધ્વજ લગાવી િીધો અને એક મોટો 
કાળો ISIS નો ઝુંડો બાગની વચ્ચે લગાવી િીધો. તમે માનશો નહી પણ હવે યોકેશાયરની પોલીસ, 
નેશનલ મસક્રુીટી બ્ર્રુો, સ્કોટલેંડ યાડડ , MI-5, MI-6, CIA અને ર્રુોપના િરેક િેશોની 
ઈન્ટેલીજન્સ એજન્સીઓ એના ઘરનુું 24x7x365 દિવસ ધ્યાન રાખે છે. તે જયારે નોકરીએ જાય 
અને આવે ત્યારે, તેના છોકરાઓ જયારે સ્કુલ જાય અને તેની પત્ની ખરીિી કરવા જાય ત્યારે તેનો 
પીછો થાય છે. હવે તેને કોઈ હરેાન નથી કરત ુઅને તેના ઘરની વગર પૈસે ચોવીસ કલાક ચોકી 
થાય છે.  આ બધા માટે તે પાદકસ્તાનનો આભાર માને છે. 
 
ટીચર: જયુંતી, મવજય માલ્યાની સુંધી છૂટી પાડ  
જયુંતી જોખમ: મવજય+માલ+લઇ+ગયા  
ટીચર: ડફોળ, જજિંિગીમાું પહલેી વખત કઈ સાચો જવાબ આપ્યો! 
ટીચર: જયુંતી, બોલ ધતુરાષ્રને ૧૦૦ છોકરા હતા અને પાુંડવો ફક્ત પાુંચ એમ કેમ? 



 

 

જયુંતી જોખમ: સાહબે જેમને આંખે િેખાય છે એમને બીજા ઘણા કામો કરવાના હોય છે! 
 
પાુંચ વર્ડની સજા પામનાર સુંજય િત્તને સારી વતડણકુ અને વતાડવને લઈને પરૂી સજાનાું સમય 
પહલેા જ છૂટો કરવામાું આવ્યો છે. અને એક પમત છે એક એવી વ્યક્ક્ત છે કે જેની વરસોની સારી 
વતડણકુ અને વતાડવ હોવા છતાું જેલમાુંથી(લગ્નની) છૂટકારો નથી થતો. કાયમનો છુટકારો તો જવા 
િો “પેરોલ” માટે પણ તે મવચારી નથી શકતો. પીંજરાનો કેિી ળબચારો! 
 
રાહલુ: મમ્મી પહલેા બધા જોક્સ સરિારજીઓ પર બનતા હતા, હવે મારા પર કેમ બને છે? 
સોમનયા: િીકરા, એક સરિારની બિદુઆ લાગી છે. આપણે કેટલાય વર્ો સધુી મનમોહનને બેવકફૂ 
બનાવ્યા એનો જ આ શ્રાપ છે! 
 
સવારે મુંત્રીશ્રીએ વકૃ્ષારોપણ કર્ુું, બપોરે વકૃ્ષ બકરી ખાઈ ગઈ, 
સાુંજે મુંત્રી બકરી ખાઈ ગયા, “માચડ એન્ડીંગ” દહસાબ ચકૂતે  
 
અમમતાભ બચ્ચન ઇન્ન્ડયા-પાદકસ્તાન વચ્ચેની ટી-૨૦ ની મેચ શરુ થતા પહલેા ઈડન ગાડડન ખાતે 
નેશનલ એન્થમ ગાતા હતા તે જોઇને રેખા ખબુ જ ખશુ થઇ ગયી અને ઉત્સાદહત થઈને અમમતાભ 
બચ્ચનને મળવા તેની તરફ જઈ રહી હતી...તેને આવતી જોઇને અમમતાભે છેલ્લી લાઈન ખબુ જ 
જોરમાું ગાવા માુંડી...જયા હ.ે...જયા હ ેજયા હ.ે...જય જય જયા હ.ે...  
 
સાલુું આ તો ગજબનુું કન્ફર્ઝુન છે. િારુ બનાવવાવાળાને માથે મોટુું િેવ ુું છે, િારુ બનાવવા માટે 
લોન આપનાર બેંકોને માથે િેવ ુું છે અને િારુ પીવાવાળાઓને માથે મોટુું િેવ ુું છે.....સમજ નથી 
પડતી આખરે પૈસા ગયા ક્ા? 
 
नेहरू जी ने जेल में एक फकताब मलर्ी थी: "भारत एक र्ोज" 
ददस्विजय एक ग्रिंथ मलर् रहे हैं: "बुढापा एक मौज" 
सोननया गािंधी मलर् रही हैं: ''पप्पू एक बोझ''! 
और केजरीिाल ददल्ली मे मलर् रहा है: "बेिकूफ बनाओ रोज"! 
 



 

 

જીવલો: બાપ ુ, જાતરા કરી આવ્યા પછી તમે પેગ મા  બરફ નાખતા કેમ સાવ બુંધ થઇ 
ગ્યા..?..બરફ વગર કોઇ િી તમે આજ સધુી પીધુું નથી...આમ એકાએક.. 
લખભુા:  બરફન ુનામ લે મા જીવલા, હુું તો સ ુઅમારી આવનારી સાત પેઢીને બરફની આડી 
(મનાઇ) િેતો જઇશ.... 
જીવલો :  અરે પણ બાપ ુબરફ નો એટલો બધો અભાવો આવવાનુું  કારણ સ.ુ? 
લખભુા:  જો હુું જાતરા કરીને રેલગાડીમા બેઠો અને િીવાબત્તી ટાણે કહુુંબા કરવા બેઠો...ચાકર( 
એટેન્ડન્સ) ને કીધુું બરફ મળશે.?..તો કે હા...અને હુું તો રાજી થઈ ગયો. ..આપડે તો પેગ ઉપર 
પેગ લેવા મુંડયા...સાત-આઠ ટેશન ગ્યા પછી બરફ ખટુી ગ્યો...અને આપડી ગાડી ધગેલી 
હતી...અને ચાકરને હાકલો માયો  લાવ એલ્યા બરફ જલ્િી... 
ચાકર( એટેન્ડન્સ): બાપ ુ હવે બરફ નહી મળે.. 
લખભુા: અરે ત ુગમે ઇ કર , પીઠયે પૈસા  લઇ લે પણ બરફ લાવ્ય... 
ચાકર( એટેન્ડન્સ):  નહી મેળ પડે હવે બાપ.ુ.......બરફ મા રાખેલુું મડદુ હમણા છેલ્લા સ્ટેશને ઉતાર્ુડ 
..હવે  બરફ કયાથી કાઢુ.? 
જીવલો. :..હ.ે..?.... 
લખભુા: હવે તો અમારી પેઢીમાય બરફ  અઞરાજ ..હો.... 
 
કોલેજ નો મતલબ 
કો - કોઇએ      
લે- લેકચર મા   
જ- જવ ુનહી. 
 
એક બાપ ુ ખાુંસી ખબુ થઇ હતી એટલે તે ડોક્ટર પાસે ગયા. એક દિવસમાું િવાથી સારુું નદહ થર્ુું 
એટલે ડોક્ટર સાથે ઝગડયા અને સારી િવા આપવા કહ્ુું. ડોકટરે એમને ઝાડની િવા આપી િીધી. 
કમ્પાઉન્ડરે ડોક્ટરને પછૂ્ુું બાપનેુ ખાુંસી થઇ છે તો પછી “ઝાડા”ની િવા કેમ આપી? 
ડોક્ટર: હવે ખાુંસી ખાતા પહલેા બાપ ુસો વાર મવચાર કરશે.   
 
કામવાળી: બહને, તમે આટલા બધા ઉિાસ કેમ છો? 
બહને: તમારા સાહબે એમની ઓદફસની છોકરી જોડે પે્રમમાું છે  
કામવાળી: નાું....સાહબે મને િગો આપી નદહ શકે  



 

 

 
ભારતની હારથી સૌથી વધ ુખશુ ગદૃહણીઓ થઇ છે.....હાશ, રવીવારે સાુંજે બહાર ફરવા જવાશે 
 
ગજુરાતી ભાર્ા પણ ખરી છે. એક સુુંિર બહનેને કોઈએ પછૂ્ુું કે તમારી દફટનેસનુું રહસ્ય શુું છે? 
બહને: હુું ચાલ ુછુું! 
 
એક પદરણીત ભાઈને કોઈએ પછૂ્ુું: તમે લગ્ન પહલેાું શુું કરતા હતા?  
ળબચારાની આંખમાું ઝળઝળીયાું આવી ગયાું અને માુંડ-માુંડ એટલુું બોલ્યો:  
"જે ઇચ્છા થતી એ કરતો...." 
 
પમત: તે આ કેવુું શાક બનાવ્ર્ુું છે...ગોબર જેવુું! 
પત્ની: હ ેભગવાન, આ  માણસે િરેક વસ્તઓુ ચાખી છે! 
 
સાલા આ વેસ્ટઇન્ડીઝવાળા ચીટીંગ કરે છે, પહલેા અમને કેમ કહ્ુું નદહ કે તેમની ટીમમાું સાત-આંઠ 
ગેઈલ છે.  
 
મેચનુું પદરણામ બાર વાગ્યા પછી આવ્ર્ુું હોત તો “અમપ્રલફૂલ” સમઝીને સઈુ ગયા હોત   
 
हमै तो अपनो ने लुटा गैरो मै कहा दम था! 
साला नॉ बाल ने हराया िरना कालो मै कहा दम था!! 
 
આખી ટીમ ગેઈલની તૈયારી કરીને બેઠી હતી પણ પ્રશ્ન જ મસલેબસની બહારનો પછૂાયો  
 
િો ઇંચ કી દકિંમત તમુ ક્ાું જાણો અમશ્વનબાબ ુ 
 
નો બોલ પર મવકેટ પડે એટલે જાણે મપયર જતી પત્નીની રેઈન છૂટી જાય અને તેની ફ્રી હીટ પર 
મસક્સર એટલે સ્ટેશન પરથી પોતાની માું ને  પણ સાથે લઇ આવે  
 
સકારાત્મક મવચારો! જો ઇંગ્લેન્ડ સામે હારી ગયા હોત તો ત્રણ ઘણુું “લગાન” ભરવુું પડત 



 

 

 
युिा पीढी को विराट का विराट सन्देि गलस फ्रें ड से ब्रेकअप के बाद गुवसा िराब के  ठेके पर नहीिं 
अपने कमस के्षत्र में ददर्ाना चादहए !! 
 
જયારે જયારે આ પથૃ્વી પર સ્ત્રીનુું અપમાન થર્ુું છે ત્યારે ખરાબ જ થર્ુું છે. અનષુ્કા શમાડ ઉપર 
બીજા હજુ એ જોક્સ બનાવો..... “ભાભી”ની હાય લાગી છે! 
 
“કાળાધન”ને નથી તો મોિી નાથી શક્ા કે નથી ધોની કાળીયાઓને નાથી શક્ો  
 
ક્રીસ ગેઇલનુું તો શરીર જ આઉટ થર્ુું હત ુું પણ આત્મા તો પીચ ઉપર જ ઉભો હતો  
 
સુંતા: ચાલ બુંતા, મારુું  કલર ટી.વી. વેચીને બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ ટી.વી. લઇ આવીએ  
બુંતા: પણ રમવવારે તો ટી.૨૦ વલ્ડડ કપની ફાઈનલ છે. ટી.વી. શુું કામ વેચે છે? 
સુંતા: અરે યાર, ઈંગ્લેંડનાું પ્લેયરો બધા વાઈટ અને વેસ્ટઇન્ન્ડઝનાું બધા બ્લેક તો પછી કલર 
ટી.વી. નુું શુું કામ? એમાું તો પ્લેયરો બ્લેક એન્ડ વાઈટ જ િેખાવના છે! 
 
ररपोटसर- भारत की हार के बारे म ेआप क्या कहना चाहते हो 
केजरीिाल- देखर्ए हमारी ददल्ली के विराट कोहली ओर नेहरा ने तो अच्छा प्रदिसन फकया था। बाकी 
के खर्लाडी तो कें द्र सरकार के अिंडर मे आत ेहै, मोदी जी को इवतीफा देना चादहए 
 
લગભગ પાુંચ મદહના પછી કાશ્મીરમાું બી.જે.પી.-પી.ડી.પી. વચ્ચે સમજુતી થઇ ગઈ, “મહબેબુા” 
કેવી પણ હોય પણ તેને મનાવવા માટે સમય તો લાગે જ છે! 
એક તબેલો પરૂો ગધેડાથી ભરેલો હતો. તેમાું ફક્ત એક જ ઘોડો હતો. ઓબામાું, પતુીન અને મોિી 
વચ્ચે શરત લાગી કે કોણ ઘોડો શોધી આપે. ઓબામાએ એક કલાક ફાુંફા માયાડ પણ ઘોડો શોધી 
નદહ શક્ા. પમુતન પણ થાકીને બહાર આવી ગયા.  હવે મોિીજીનો વારો હતો અને એક જ 
મીનીટમાું મોિી ઘોડો લઈને બહાર આવી ગયા. ઓબામાું અને પમુતનને આશ્ચયડ પામીને મોિીને 
પછૂ્ુું આ તમે કેવી રીતે શોધી લાવ્યા? મોિીએ કહ્ુું ઘણુું જ સહલે ુું છે. હુું અંિર ગયો અને ફક્ત 
એટલુું જ બોલ્યો, “અચ્છે દિન આનેવાલે હૈ”, એટલે બધા ગધેડા નાચવા માુંડયા, ઘોડો જ નહોતો 
નાચતો. હુું ઘોડો લઈને બહાર આવી ગયો! 



 

 

 
કોલેજવાળી મસાલેિાર હોય છે, પડોશવાળી કડક હોય છે, ઓફીસવાળી મીઠી હોય છે, ઘરવાળી 
ફીકી હોય છે, હોટલવાળી મસ્ત હોય છે, ફાઈવસ્ટારવાળી મોંઘી હોય છે પણ એક વાત છે 
યાર............”ચા” આખરે “ચા” જ હોય છે. ખબર નથી પડતી તમારા મગજમાું કેવા કેવા મવચારો 
આવે છે.....જુવો ભાઈ આ મેસેજ કોઈ સુંસ્કારી માણસે મોકલ્યો છે. સોચ બિલો તો િેશ 
બિલાશે...એકલા મોિી શુું શુું બિલશે? 
 
મને એક વાત સમજ નથી પડતી કે જે લોકો ગરીબોના હક્કો માટે લડે છે તે લડતા લડતા 
પૈસાિાર કેવી રીતે થઇ જાય છે અને ગરીબો ત્યાના ત્યાું જ રહ ે 
જયારે ભણતા હતા ત્યારે માચડ મદહનો બીવડાવતો હતો અને આજે કમાઈએ છીએ ત્યારે પણ 
બીવડાવે છે 
એક સરિારજી પાદકસ્તાનની બોડડર પર મોટર સાઈકલમાું બે મોટા કોથળા લઈને ગયા. પાદકસ્તાની 
ગાડડ ઇકબાલે સરિારજીને પછૂ્ુું, આ બેગોમાું શુું છે. સરિારજીએ કહ્ુું કે રેતી છે. એટલે ઇકબાલે 
કોથળા ખોલીને જોર્ુું તો રેતી જ હતી અને સરિારજીને જવા િીધા. બીજે દિવસે સરિારજી ફરીવાર 
મોટર સાઈકલ પર બે કોથળા લઈને આવ્યો. ઈકબાલને શુંકા ગઈ કે રેતીમાું ડ્રગ મેળવીને નથી 
લાવતોને એટલે તેની પણ તપાસ કરાવડાવી તો રીઝલ્ટ આવ્ર્ુું કે એ તો ફક્ત રેતી જ હતી. આમ 
સરિારજી ત્રણ વર્ડ સધુી રોજ રેતીના બે કોથળા લઇ આવતો. એક દિવસ સરિારજી નદહ આવ્યો 
અને તે જ દિવસે ઈકબાલનો રીટાયડડ થવાનો છેલ્લો દિવસ હતો.  
ઈકબાલ સાુંજે ફેમીલી જોડે હોટલમાું ખાવા ગયો તો ત્યાું તેને સરિારજી મળ્યો. ઇકબાલે 
સરિારજીને કહ્ુું હુું આજે જ રીટાયડડ થયો છુું. મેં ભલભલા સ્મગલરોને પકડયા છે અને મને ખાતરી 
છે કે ત ુું પણ સ્મગળલિંગ કરે છે પણ શુું કરે છે તેની મને આજ સધુી ખબર ન પડી તેનો મને 
વસવસો છે. તો હવે તો હુું રીટાયડડ છુું અને ખિુાના કસમ ખાઈને કહુું છુું કે ત ુું મને કહશેે તે બીજાને 
કહીશ નદહ. 
સરિારજી: મોટર સાઈકલોનુું સ્મગળલિંગ કરતો હતો! ( આપણે માનીએ એવા સરિારજીઓ નથી 
હોતા, પરુંત ુઆ તો સ્ત્રીઓની જેમ હોમશયાર માણસો પર જ જોક્સ બને છે) 
 
હરભજનમસિંહ: બાબા, મેરી બોળલિંગ અબ ટનડ નદહ હોતી તો ક્ાું કરુું? 
મનમડલબાબા: બોલપર “અચ્છેિીન” લીખ િે...કૃપા આની શરુુ હો જાયેગી  
 



 

 

કુુંભ મેળામાું સાધઓુની સુંખ્યા િરવરે્ વધતી જ જાય છે...તમારા પમતને દુુઃખ ઓછુું આપો...ઉજ્જૈન 
નગરપાળલકા(નદહ તો તમારો પમત પણ સાધ ુથઇ જશે) 
 
બાજુમાું કોઈ ગજુરી ગર્ુું એટલે સરિારજી ત્યાું ગયા અને પછૂ્ુું, બોડી આવી ગઈ? ત્યા જ 
એમ્બ્ર્લુન્સ બોડી લઈને આવી. 
સરિારજી: લો, હમણા જ એમનુું નામ લીધુું....ઘણી જ લાુંબી ઉંમર છે! 
 
मोदीको नेपाली िोचमेनने फोन फकया. “ओह, साबजी आपसे कोई ममलने आया है, अन्दर भेज द?ू 
मोदी: कौन है? 
गोरर्ा: िारपोिा 
मोदी: भेज दो ! मोदी सेंट माके, महेंगािाला िूट पहन के रेडी हो जाते है! गोरर्ा िरद पिार को 
अन्दर लेके आता है! 
 
અમિાવાિથી છોકરાવાળા છોકરી જોવા સરુત આવ્યા. સરુતવાળાએ પછૂ્ુું કે છોકરો શુું કરે છે? 
અમિાવાિી: આપણો માણેકચોકમાું “ગ્રીન વડુ સ્ટીકનો” બીઝનેસ છે  
સરુતી: એટલે શાનો બીઝનેસ? 
અમિાવાિી: િાતણ વેચવાનો!  
 
જુવાની ઉંમર જ એવી છે કે મહોલ્લાના છોકરાઓને મહોલ્લાની કોઈ પણ છોકરીના લગ્ન થાય તો 
એમ જ લાગે કે મારી સાથે િગો થયો છે 
GUJARATI PEOPLE IN THE WORLD: 
15 lacs in U.S.A., 9.5 lacs in U.K. 3.5 lacs in Australia, 3.3 lacs in Canada, 2.5 lacs in 
All Africa, 2.3 lacs in U.A.E., 1.5 lacs in Singapore, 85000 in Saudi Arabia, 70000 in 
France, 55000 in  New Zealand, NOW THE 3rd most popular language in U.S.A & U.K 
is GUJARATI, 2nd most common language after Spanish in U.S.A is GUJARATI  
BE PROUD TO BE A "GUJARATI". 
 
પત્ની: પજૂા કયાડ કરો, મોટી મોટી બલાઓ ટળી જાય છે  
પમત: તારા બાપે ખબુ કરી હશે એટલે જ એની બલા ટળી ગઈ અને મારે માથે પડી ગઈ   



 

 

 
પમત: કાલે આંઠ વાગે કુતરાઓની રેસ છે, મારે ત્યાું જવાનુું છે  
પત્ની: તમે પણ હિ કરી નાખો છો, તમારા ચાલવાના ઠેકાણા નથી અને રેસ લગાવવાની પડી છે! 
 
સમાચાર : સ્ત્રીઓને શમનનાું મુંદિરમાું પ્રવેશ.... 
હવે શમન ને પણ ખબર પડશે કે સાડાસાતી કોને કહવેાય અને કેવી કદઠન હોય છે 
એક અમિાવાિી ડોક્ટર પાસ િાુંત કઢાવવા ગયો. તેણે ડોક્ટરને િાુંત પડાવવાના કેટલા પૈસા થશે 
એમ પછૂ્ુું. ડોકટરે કહ્ુું કે ૧૨૦૦ રૂમપયા.  
અમિાવાિી: કોઈ સસ્તો ઉપાય બતાવોને સાહબે, આતો ખબુ જ વધારે પૈસા છે. 
ડોક્ટર: એનેસ્થેમસયા વગર સસ્ત ુું પડશે પરુંત ુખબુ જ દુુઃખાવો થશે. 
અમિાવાિી: કશો વાુંધો નદહ, તમે તમારે એનેસ્થેમસયા વગર િાુંત પાડી નાખો. ડોકટરે 
એનેસ્થેમસયા વગર િાુંત પાડી નાખ્યો. પેલો માણસ જરા પણ બમુાબમુ કયાડ વગર શાુંતીથી બેઠો 
હતો. ડોક્ટરને ખબુ જ નવાઈ લાગી અને કહ્ુું કે મારી જજિંિગીમાું તમે એક એવા માણસ છો કે જેણે 
એનેસ્થેમસયા વગર િાુંત પડાવ્યો. મારે મારી ફી નથી જોઈતી અને આ લો તમારી દહિંમત માટે 
મારા તરફથી ૫૦૦ રૂમપયાનુું ઇનામ. સાુંજે આ ડોક્ટર એમના બીજા ડેન્ટીસ્ટને મળ્યા અને તેને 
વાત કરી કે એક માણસ કેટલો દહિંમતવાળો કે એનેસ્થેમસયા વગર િાુંત પડાવી ગયો.  
બીજો ડેન્ટીસ્ટ: એતો એક નુંબરનો હરામી હતો. એ પહલેા મારે ત્યાું આવ્યો અને મેં તેને િાુંતમાું 
એનેસ્થેમસયા આપીને કહ્ુું કે અડધો કલાક બહાર બેસો અને જયારે એને બોલાવવા માટે મારી નસડ 
ગઈ તો મારો બેટો ભાગી ગયો હતો! 
 
ભગવાનનો પાડ માનો કે મોિીની નજર "Whats app" પર નથી પડી. નદહ તો એનુું નામ બિલીને 
“જન ધન મનશલુ્ક ગપસપ યોજના” રાખી િેતે! 
એક સ્ત્રીનો પમત ખોવાઈ ગયો. એટલે તે પોતાની બહનેપણી જોડે પોલીસમાું ફદરયાિ કરવા ગઈ. 
પમતનો િેખાવ કેવો હતો તે માટે તેણે લખ્ર્ુું: ખબુ જ હને્ડસમ, ગોરો વાન, બ્લ ુઆંખો, છ ફૂટ હાઈટ 
અને જીન્સ પહરેેલુું છે. એ વાુંચીને તેની બહનેપણીએ તેને ટોકી અને કહ્ુું તારો પમત તો ઠીંગણો, 
કાળો, ટાળલયો અને બાઘો છે તો તે આ શુું લખ્ર્ુું? પેલી સ્ત્રીએ કહ્ુું, ગયો એ ગયો...નવો આવશે તે 
તો સારો આવશેને! 
 
Risk of Gujarati chating with English keyboard 



 

 

GF : Janu hu hamna thodi var pehla jor thi padi 
BF : Sache sonu ??? 
GF : hmm 
BF : Ohooo to Roomfreshner mari dene gandi 
GF : અલ્યા ડફોડ "પાિી" નહી "પડી" એમ કહ ુછુું સાવ ગઘેડા જેવો છે રાસ્કલ 
 
કોટડમાું કેસ જીતી ગયા પછી જજ સાહબેે એક વિૃ માણસને અળભનુંિન આપતા કહ્ુું િાિા, તમે કેસ 
જીતી ગયા. 
િાિાએ કહ્ુું: ભગવાન તમને એટલી બધી પ્રગમત કરાવે કે તમે ફોજિાર બની જાવ! 
િાિાના વકીલે કહ્ુું: િાિા, જજ તો ફોજિાર કરતા ઘણા જ મોટા કહવેાય  
િાિા: ના સાહબે, મારી નજરમાું તો ફોજિાર જ મોટા કહવેાય  
વકીલ: એ કઈ રીતે? 
િાિા: જજ સાહબેને કેસ ખત્મ કરવા માટે િસ વર્ડ લાગ્યા, જયારે ફોજિારે મને શરૂઆતમાું જ કહ્ુું 
હત ુું કે પાુંચ હજાર આપી િો બે દિવસમાું મામલો  રફાિફા  કરી િઈશ! 
 
ભારત જ એક એવો િેશ છે જ્યાું બહાર રહનેારને “આવારા” કહવેામાું આવે છે અને ઘરે રહનેારને 
“નકામો” કહવેામાું આવે છે  
 
પરણેલા પરુુર્ માટે “ઘરબાર” જ સવડ કઈ છે. એટલે જ તો એ ક્ાું તો  “ઘર”માું ક્ાું તો “બાર”માું 
મળે છે 
 
પમત એકિમ મડુમાું હતો. તેણે પત્નીને કહ્ુું, ડાળલિંગ, તને યાિ છે ૨૫ વરસ પહલેા મારી પાસે 
ભાડાનો એક રૂમ, એક ટેબલ ફેન, બ્લેક એન્ડ વાઈટ ટી.વી. અને સાયકલ હતી. પણ ત્યારે હુું રાતે્ર 
૨૫ વરસની સુુંિર સ્ત્રી સાથે સતુો હતો. આજે મારી પાસે લકઝરીયસ બુંગલો, ગાડી, ચાર ટી.વી. છે 
પરુંત ુરાતે્ર ૫૦ વર્ડની ઘરડી સ્ત્રી સાથે સતુી હોય છે. 
પત્ની: એની જરા પણ ળચિંતા ન કરતા. પહલેા એક ૨૫ વર્ડની ર્વુાન છોકરી શોધી કાઢો અને પછી  
તમને તમારા એક બેડરૂમનાું એપાટડ મેન્ટમાું ટેબલ ફેન, બ્લેક એન્ડ વાઈટ ટી.વી. અને સાયકલ 
ચલાવતા કરી નાખતા મને જરા પણ વાર નદહ લાગે! 
 



 

 

તમે ટથૂપેસ્ટની જાહરેખબર ધ્યાનથી જોજો. એમાું િરેક ડેન્ટીસનાું ગળામાું એક સ્ટેથેસ્કોપ 
લટકાવેલુું હશે. મને સમજણ નથી પડતી કે સ્ટેથેસ્કોપથી તે િાુંતોનાું ધબકારા માપે છે? દુમનયામાું 
મને એક પણ એવો ડેન્ટીસ બતાવો કે જે સ્ટેથેસ્કોપથી િાુંતોનાું ધબકારા માપતો હોય! એટલે જ કહુું 
છુું કે પૈસાથી તો ફક્ત પસુ્તકો જ ખરીિી શકાય છે, જ્ઞાન તો “સરુતીઊંમધર્ુું” વાુંચવાથી જ મળે છે! 
 
બજાર માું મુંિી નુું તાજુ ું ઉિાહરણ………મકેુશ અંબાણી નો િીકરો સકુાઈ ગયો.. 
 
સમય પણ કેવો આવ્યો સાહબે..!! માખણ “અમલૂ” નુું થર્ુું ને “ગોપાલ” નાું સેવ-મમરા.... 
 
શાકભાજીવાળો શાક પર પાણી છાુંટતો હતો, ઘણી બધી વાર થઇ એટલે ઘરાકે અકળાઈને કહ્ુું, 
ભાઈ જો ભીંડા ભાનમાું આવી ગયા હોય તો એક દકલો આપી િે! 
 
ડોક્ટર: મીસીસ શોભા, તમારા માટે શભુ સમાચાર છે  
શોભા: મીસીસ નદહ મમસ કહો  
ડોક્ટર: તો પછી તમારા માટે ખરાબ સમાચાર છે! 
 
અકબર: બીરબલ, મને એ બતાવ કે આપણે ત્યાું બધાથી વધારે કામ કરનારને કેવી રીતે ઓળખી 
કાઢીશ? 
બીરબલ: મહારાજ, હુું બધાને બોલાવુું છુું અને પછી તમને કહુું છુું.  
બીરબલ બધાને બોલાવે છે અને પછી એક જણનો હાથ પકડીને કહ ેછે મહારાજ, આ સૌથી વધ ુ
કામ કરનાર માણસ છે  
અકબર: બીરબલ તે એને કેવી રીતે ઓળખી કાઢયો? 
બીરબલ: મહારાજ, મેં તેનો મોબાઈલ ચેક કયો તો તેની બેટરી ૯૮% ચાર્જ બતાવે છે 
 
ડોક્ટર: તમારા હોઠ કેવી રીતે િાઝી ગયા? 
માણસ: પત્ની મપયર જતી હતી તેને મકુવા સ્ટેશન પર ગયો હતો. ખશુીના માયાડ એન્જીનને ચમૂી 
લીધુું! 
 
મુંગળસતૂ્ર ખેંચનારને ૩ વર્ડની કેિ…..ને, પહરેાવનારને આજીવન…. 



 

 

 
પત્ની કેટલી ફાસ્ટ ભાગી શકે છે એ ચેક કરવુું હોય તો ‘દૂધ ઉભરાય છે’ એવી જોરથી બમૂ પાડવી. 
પમત કેટલો ફાસ્ટ ભાગી શકે છે એ ચેક કરવુું હોય તો ‘મોબાઈલની રીંગ વાગે છે, લઉં કે’ એવી 
જોરથી બમૂ પાડવી. 
 
ળબહારમાું િારૂબુંધી: પહલેા કોઈ પીને રસ્તા ઉપર પડયો હોય તો પણ જોત ુું ન હત ુું. હવે જો કોઈ 
િારુ પીને બેહોશ પડયો હોય તો તેને ઉઠાડીને નવડાવે છે, લીંબનુ ુું પાણી પીવડાવે છે અને જયારે 
હોશમાું આવે ત્યારે પછેૂ છે, “ભાઈ ત ુું િારુ કયાુંથી લાવ્યો?” 
 
રદ્દીવાળો: સાહબે, પેપર હોય તો આપો  
સાહબે: હમણા જાવ, મેમ સાહબે નથી, મપયર ગઈ છે  
રદ્દીવાળો: તો પછી ખાલી બોટલો જ આપી િો! 
 
ઇન્રને હરાવવા પર મેઘનાથનુું નામ જો ઇન્રજીત થઇ શકત ુું હોય તો પછી શીલા િીળક્ષતને 
હરાવનાર કેજરીવાલનુું નામ મશલાજીત કેમ ના પાડી શકાય? 
 
એક વાર અમેદરકામાું એક મવમાન ખરાબ હવામાનને લઈને પહાડોની વચ્ચે ગોથા ખાવા લાગ્ર્ુું. 
મવમાનના પાયલોટે પોતાના અનભુવ અને હોમશયારીથી મવમાનને આડુું-અવળું ચલાવીને પહાડની 
વચ્ચેથી  બહાર કાઢીને સહીસલામત એરપોટડ  પર લાવ્યો. આમ તેણે ઘણા લોકોના જીવ બચાવ્યા. 
આથી તેનુું જાહરે સન્માન કરવામાું આવ્ર્ુું. તેને પત્રકારોએ પછૂ્ુું કે આટલુું કૌશલ્ય અને અનભુવ 
ક્ાુંથી મેળવ્યા? તે ખબુ જ સહજતાથી બોલ્યો...પહલેા હુું હરુતમાું(સરુતમાું) રીક્ષા ચલાવતો હતો! 
 
એક પારસી બાવાજી વોટ્સએપ પરના રોજના “ગડુ મોમનિંગ”નાું મેસેજથી એટલા બધા ગસુ્સે થયા 
અને એમણ વોટ્સએપ પર નીચેનો મેસેજ મકુ્ો: મહરેબાની કરીને સવાર સવારમાું ફૂલ-પાુંિડા, 
કોફીનો કપ, ઉગતો સયૂડ, નાના બાળકો, ગીટાર અને ડ્રમ ને એવા બધા ળચત્રો નીચે “ગડુ મોનીગ” 
લખેલા મેસેજ મોકલીને મગજની નસ ખેંચવી નદહ. સવાર બધી સરખી જ હોય છે, એમાું ગડુ જેવુું 
કાુંઈ હોત ુું નથી. આખા દિવસ માટે “મેથી મારવાની” તૈયારી કરવાની હોય છે. ગડુ મોનીગ ના બધા 
મેસેજો લોકો વાુંચ્યા વગર ડીલીટ કરી નાખે છે એટલી અક્કલ તમારામાું હોવી જોઈએ. તેથી રોજ 



 

 

રોજ આવા મેસેજ મોકલીને પોતાની જાતને “ઉિવાડા નો ઇડીયટ” સાળબત કરશો નદહ. કામના 
સમયે “ગડુ મોનીગ” ના મેસેજો મોકલી “ઘેલા” બનવાનુું બુંધ કરશોજી. 
પેસ્તનજી બાટલીવાલા   
 
શરાફી ઝવેરીઓની(સોનીઓ) હડતાલને કારણે છેલ્લા ચાલીસ દિવસોમાું મેં ન્ર્ઝુ પેપરમાું કોઈ પણ 
જગ્યાએ “સોનાની ચેઈન” તોડવાનાું એક પણ સમાચાર નથી વાુંચ્યા....આખરે ચેઈન લુુંટવાવાળા 
લટેુ તો ખરા, પણ લુુંટેલો માલ વેચે કોને? 
 
કરોડો રૂમપયાની આઈ.પી.એલ. એવા િેશમાું રમાઈ રહી છે જ્યાું કરોડો બી.પી.એલ.(બી લો પોવટી 
લાઈન) વસે છે  
 
દુકાનિાર: આ ફોન લઇ લો એમાું 3 GB RAM છે  
ઓવૈસી: ના.....ના.....મને એવો ફોન બતાવો જેમાું “RAM” નદહ પણ “અલ્લાહ” હોય  
દુકાનિાર: “RAM” વગર દુમનયા નથી ચાલતી તો પછી મોબાઈલ કેવી રીતે ચાલશે? ચાલ ભાગ.... 
 
પમત (૧૯૬૦માું): એક કપ ચાય( પત્ની પહલેેથી જ ચા નો કપ લઈને ઉભી રહલેી જોવા મળતી) 
પમત (૧૯૭૦મા): એક કપ ચાય  
પત્ની: હમણા જ લાવી  
પમત (૧૯૮૦મા): એક કપ ચાય  
પત્ની: લાવુું છુું  
પતી (૧૯૯૦મા): એક કપ ચાય  
પત્ની: લાવુું છુું, થોડી ધીરજ રાખો  
પમત(૨૦૦૦માું): એક કપ ચાય  
પત્ની: આ સીરીયલમાું બે્રક પડે એટલે લાવુું છુું અને આજે....... 
પમત: એક કપ ચાય  
પત્ની: શુું કહ્ુું? 
પમત: આ તો હુું મારી ચા બનાવવા જતો હતો એટલે મને થર્ુું કે તારે ચા પીવી છે, તો તારી પણ 
મકૂી િઉં! 
 



 

 

સ્વગડમાું ગાુંધીજીને જ્યારે નારિજી મળ્યા ત્યારે ગાુંધીજીએ એમના ત્રણ વાુંિરાનાું હાલ ચાલ 
પછૂયા. 
નારિજી: એ ત્રણે ખબુ જ મઝામાું છે. જે વાુંિરો આંધળો હતો તે “અંધા કાનનુ” બની ગયો. જે 
બહરેો હતો તે સરકાર બની ગયો અને જે ગુુંગો હતો તે બીજા બે થી પણ વધ ુસખુી છે.  
ગાુંધીજી: ગુુંગો કેમ સખુી છે?  
નારિજી: કારણ કે તે પમત બની ગયો!!!!!! 
 
કટપ્પાને બાહુબલીએ કેમ મારી નાખ્યો તેનો જવાબ તો ભાગ-૨ માું જોઈ શકાશે. પરુંત ુજાનવરોની 
વચ્ચે રહીને મોટા થનાર “મોગલી”ને ચડ્ડી કોણ સીવી આપતુું હત ુું એ હજુ સધુી ખબર નથી પડી 
(ધી જ ુંગલબકુ) 
 
આજે સવારે પેપર વાળાએ ગજુરાત સમાચાર ને બિલે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ન્ડયા નાખી િીધ ુ 
હવે શુું ? રાતના આઠ વાગવાની રાહ જોઉ છુ..........પીધા વગર આપણને ઇંગ્લીશ કયા ફાવે છે 
 
પહલેા “”ર્ ુપીએ”(ત ુું પીવે)ની સરકાર હતી અને હવે મોિીજીની “ર્ ુટનડ”વાળી સરકાર છે, િરેક 
મનણડય લે અને પછી “ર્ ુટનડ” મારે છે  
 
यदद हो , नौकरी/व्यापार,और बीिी स ेत्रवत, तो बााँधो लिंगोट, पधारो मसिंहवथ - M P Tourism....  
 
પત્ની (બાથરૂમમાુંથી) રોમેન્ન્ટક અંિાજમાું : જાનુું હુું બાથરૂમાું છુ , સાબ ુલગાડી િીધો  છે તો પ્લીઝ 
જલ્િી આવીને સરસ રીતે મસળી  આપને એ પણ તારા સુુંિર હાથો વડે !! 
પમત  છાપુું વાુંચતા વાુંચતા આ સાુંભળતાની સાથે જ ઉત્સાહમાું જ ુંપ મારી ને પોતાની જાતને 
અરીસામાું જોઇને સીધો જ બાથરૂમમાું અને વાઈફને ને કહ્ુું "બુંિા હાજીર હૈ " ક્ાું સાબ ુમસળવાનો  
છે  જલ્િી બોલ  ?? 
વાઈફ : સાુંભળો મેં કપડામાું સાબ ુલગાવી િીધો છે ,અને હવે િરેક કપડાને સુંભાળીને મસળી 
નાખો અને પછી સરસ રીતે ધોઈને સકુવી િેજો ! હુું રસોઈ બનાવા જાઉં છુું !! 
બોધ : પદરક્સ્થમતને સમજયા વગર એમાું કુિી પડશો નદહ !! 
 



 

 

અમિાવાિી કાકાએ એક કુુંભાર પાસે ગધેડો ખરીદ્યો. પૈસા આપીને કુુંભારને કહ્ુું કે બીજે દિવસે મારે 
ઘરે ગધેડો મકૂી જજે. બીજે દિવસે કુુંભાર કાકા પાસે આવ્યો અને કહ્ુું માઠા સમાચાર છે. ગધેડો 
મરી ગયો. કાકા કહ ેતો કઈ વાુંધો નદહ પણ મને મરેલો ગધેડો આપી જા અને આ ગધેડો મરી 
ગયો છે એ વાત કોઈને કરતો નદહ. કુુંભારે કાકાને પછૂ્ુું કે આ મરેલા ગધેડાનુું તમે શુું કરશો? 
કાકાએ કહ્ુું રેફલ ટીકીટ કાઢીને વેચી િઈશ. 
કુુંભાર: કાકા, મરેલો ગધેડો કોઈ વેચાત ુું લેત ુું હશે? કાકાએ કહ્ુું ત ુું તારે જોયા જ કર. થોડા દિવસ 
પછી કુુંભાર કાકાને મળ્યો અને કાકાને પછૂ્ુું ગધેડો વેચાયો? કાકા કહ ેહા વેચી નાખ્યો અને પૈસા 
પણ મળી ગયા. કુુંભારે કાકાને પછૂ્ુું કોઈએ ફદરયાિ નદહ કરી?  
કાકા: હા, જેને રેફલના ઇનામમાું ગધેડો મળ્યો હતો તેણે કરી હતી, પરુંત ુમેં તેને તેના રેફલના 
પૈસા આપી િીધા એટલે તે શાુંત થઇ ગયો. 
 
છોટભૂાએ છાપા માું જાહરેાત આપી “ માણસ જોઈએ છે. સાઇકલ ચાલાવતા આવડવુું જોઈએ. બે 
વાર જમવા નુું મળશે.” 
જયુંતી જોખમને થર્ુું બે વાર જમવા નુું મળશે એટલે નોકરી લેવા જેવી. 
જયુંતી ગયો છોટુભા ને ઘેર ને કહ્ુું નોકરી માટે આવ્યો છુ. કયાાઁ છે સાઇકલ ? 
છોટભૂા : આ રહી 
જયુંતી જોખમ: કામ શુું કરવાનુું છે ? 
છોટભૂા:- કામ કઈ ખાસ નથી. સવારે ને સાુંજે તારે “જલારામ સિાવ્રત”માું જવાનુું. ત્યાું જમી લેવાનુું 
અને મારે માટે દટદફન લેતા આવવાનુું. બેજ ધક્કા છે 
 
એવી અફવાઓ કોણ ફેલાવી રહ્ુું છે કે પતુંજળલની બાઈક માકેટમાું આવવાની છે કે જે ગૌમતૂ્રથી 
ચાલશે એવો રામિેવ બાબાનો િાવો છે! 
 
મુુંબઈમાું સોના-ચાુંિીની દુકાનમાું કામ કરનાર છોકરાએ કહ્ુું, શેઠ મને રોજ સાુંજે સાત વાગે છૂટો 
કરજો. શેઠે પછૂ્ુું, ભઈલા એવી તે કઈ મશુીબત આવી કે જલ્િી જવા માુંગે છે. 
છોકરો: શેઠ, આ મોંઘવારીમાું આટલા પગારમાું ઘર ચલાવવુું મશુ્કેલ છે એટલે રાતે રીક્ષા ચલાવવી 
પડે છે. શેઠ આ સાુંભળીને ભાવકુ થઇ ગયા અને બોલ્યા, બસ કર ગાુંડા, રડાવીશ કે શુું? આટલી 
બધી મુંિીમાું જો ભખૂ લાગે તો મારી પાુંવભાજીની લારી પર આવી જજે.(ટ્બુ લાઈટ: શેઠને પણ 
મુંિીને લઈને રાતે પાઉભાજીની લારી ચલાવવી પડતી હતી) 



 

 

 
એક માણસ સાસરેથી પોતાની પત્નીને તેડીને પાછો જતો હતો ત્યારે તેની સાસએુ તેને ૧૦૦ રૂમપયા 
આપ્યા. ઘરે પહોંચીને તેણે તેની પત્નીને કહ્ુું, તારી માએ તો મારી બેઈજ્જજતી કરી. હુું ૧૫૦ 
રૂમપયાના કેળા લઈને ગયો અને તેણે મને ૧૦૦ રૂમપયા આપ્યા. 
એ સાુંભળીને તેની પત્નીએ બે હાથ માથા ઉપર મકૂી ને કહ્ુું: ત ુું ત્યાું મને લેવા આવ્યો હતો કે કેળા 
વેચવા! 
 
એક ર્વુાનને પરણવુું હત ુું પરુંત ુકોઈ છોકરી જ મળતી ન હતી. એટલે તેણે ઘરના બારણમાું મોટુું 
બોડડ માર્ુું, “અદહયાું છોકરીઓને પ્રવેશ નથી”. પછી શુું તરત જ તપૃ્પ્ત િેસાઈ(શની મુંદિર, હાજી 
અલીમાું સ્ત્રીઓના પ્રવેશ માટે લડનાર) ૫૦ છોકરીઓ લઈને તે ર્વુાનને ઘરે આવી ગઈ!  
 
હલેો, હુું “અરમવિંિ કેજરીવાલ બોલુું છુું” 
તુું તો બોલ તો જ નદહ...તારે કારણે છોકરીને િહજેમાું બે બે કાર આપવી પડે છે(ઓડ-ઇવન 
નુંબરની) 
 
સેમ્સેંગ પોતાના ફોનમાું એક કોન્સેપ્ટ રજુ કયો છે. કોન્સેપ્ટ: મેઇક ઇન ઇન્ન્ડયા 
હને્ડસેટમાું બે વાર મોિી બોલો એટલે એ ફ્લાઈટ મોડ પર આવી જશે  
બે વાર મનમોહન બોલો એટલે તે સાઈલન્ટ મોડ પર આવી જશે  
બે વાર અનડબ બોલો એટલે લાઉડ સ્પીકર મોડ પર આવી જશે  
બે વાર કેજરી બોલો એટલે એ ધ્રજુવા માુંડશે અને વાઈબે્રદટિંગ મોડ પર આવી જશે  
બે વાર રાહલુ બોલશો એટલે તે સ્વીચ ઓફ થઇ જશે  
 
બાબા રામિેવે ઉનાળામાું બાળકો માટે ખાસ “પતુંજળલ હબડલ ચડ્ડી” બહાર પાડી છે. જેનાથી 
બાળકોને ભીના પેશાબમાું પણ ચામડીના રોગો નથી થતા. 
 
ડોક્ટર: સુંતા એતો બતાવ તારા બુંને કાન કેવી રીતે િાઝી ગયા? 
બુંતા: હુું પેન્ટની અસ્ત્રી કરતો હતો અને ફોન આવ્યો, જલ્િીમાું ફોનની જગ્યાએ ગરમ અસ્ત્રી કાન 
ઉપર મકૂી િીધી  
ડોક્ટર: બેવકફૂ બીજો કાન કેવી રીતે િાઝી ગયો? 



 

 

સુંતા: ડોક્ટર સાહબે, એમ્બ્ર્લુસને પણ ફોન કયો હતો! 
 
બે િોસ્તો બારમાું િારુ પીને કારમાું ઘરે પાછા ફરતા હતા. ત્યાું જ એક િોસ્તે જોરમાું બમુ મારી, 
“િીવાલ...ડફોળ, સામે િીવાલ છે....િીવાલ....સામે જો....િીવાલ છે...” અને ધડામ કરીને કાર 
િીવાલ સાથે અથડાઈ.  
બીજે દિવસે હોસ્પીટલમાું એક િોસ્તે બીજા િોસ્તને કહ્ુું, “ હુું બમુો મારતો હતો િીવાલ....િીવાલ... 
છતાું ત ુું સાુંભળતો કેમ ન હતો? જો પીધા પછી ડ્રાઈવ નહી કરી શકતો હોય તો કહવે ુું જોઈએને? 
બીજાએ જવાબ આપ્યો: અરે ઓ બેવડા, કાર તો ત ુું ચલાવતો હતો! 
પત્ની: સાુંભળો છો કે, આપણો ળચન્ટુ ખબુ જ પૈસા ઉડાવે છે. કોઈપણ જગ્યાએ સુંતાડીને રાખુું છુું તો 
એ શોધી કાઢે છે  
પમત: નાલાયકની ચોપડીમાું મકુુું િે, પરીક્ષા સધુી તે શોધી નદહ શકે! 
 
પૈસાની તુંગીના કારણે કુંઈ કેટલાય અધરુા ભણતર છુટતા જોયા છે પરુંત,ુ પૈસાની તુંગી થી કોઈન ુ
પણ વ્યસન છુટતા આજસધુી જોર્ ુનથી !!! 
 
ભારતીય નારી એક સાથે ૧૦ પદરવારનાું ટેન્શન સાથે લઈને જીવતી હોય છે. એક તો એનો 
પોતાનો પદરવાર...બીજા ૭ ટીવી મસદરયલોના પદરવારો અને બાકીના બે પાડોશીઓના પદરવારો! 
 
નારીના વખાણ કરતા કોઈ થાકતા નથી, કારણકે નારી પોતાનુું ઘર છોડીને આવે છે. પણ, એ 
પરુુર્ની ક્ાુંય નોંધ નથી લેવાઈ જે અજાણી નારીને પોતાનુું આખુું ઘર સોંપી િે છે! 
 
એક વાર શુંકર ભગવાન પથૃ્વી પર આવ્યા. તેમને તરસ લાગી એટલે સામે એક દુધવાળાની 
દુકાન હતી ત્યાું જઈને દૂધ માુંગ્ર્ુું. દુધવાળાએ કહ્ુું અમે કોઈને મફતમાું દૂધ નથી આપતા. એટલે 
શુંકર ભગવાન આગળ ગયા. ત્યાું એક િારુવાળાની દુકાન હતી. જયારે ભગવાને ત્યાું િારુ માુંગ્યો 
તો િારુવાળાએ કહ્ુું જોઈએ તેટલો પીવો અને મોજ કરો. 
શુંકર ભગવાન િારૂવાળા પર ખશુ થઇ ગયા અને તેને વરિાન આપ્ર્ુું કે “દુધવાળાએ દૂધ વેચવા 
માટે ઘરે ઘરે ફરવુું પડશે, પણ િારુ માટે લોકો તારી દુકાન શોધતા શોધતા આવશે... “તથાસ્ત”ુ 
 
જેને કરમ ની કઠણાઈ લખી હોયને સાહબે, એમની ઘરવાળી વેકેશનમાું પણ મપયર જતી નથી 



 

 

 
સ્મશાન ની બહાર લખેલ ુસુુંિર મજા ન ુસત્ય…. 
"અંિર સતેુલા િરેક ને એ "ભ્રમ" હતો કે મારા વગર આ દુમનયા ચાલશે જ નદહ.!!!" 
 
હ ેભગવાન, જે મમત્રો બહાર હોય તેને સયૂડના તાપથી અને ઘેર હોય તેને ઘરવાળીના તાપથી 
બચાવજે 
 
છગન લીફ્ટ ના ૧૦ માું માળે થી ચડયો. લીફ્ટ ૮ માું માળે ઉભી રહી અને રોશની બેન ચડયા 
છગન: કેમ છો રોશની બેન? મસ્ત સગુુંધ આવે છે, કર્ુું પરફયમુ લગાવ્ર્ુું છે? 
રોશનીબેન: રસાસી છે, દુબઈ થી આવ્ર્ુું છે  ૫૦૦૦ રૂમપયા નુું છે. 
છગન: ઓહ્હો જોરિાર છે ને ! લીફ્ટ ૫ માું માળે ફરી ઉભી રહી, શાુંતા બેન ચડયા અને જોરિાર 
સગુુંધ પ્રસરી ગઈ.... 
શાુંતાબેન: છે ને જોરિાર ખશુ્બ?ુ કાલે જ ઓરીજીનલ જાસ્મીન પરફયમુ લીધુું છે, ૮૦૦૦ રૂમપયા ની 
બોટલ, છગન તો હબેતાઈ જ ગયો.... 
લીફ્ટ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉભી રહ ેએ પહલેા તો લીફ્ટ માું જોરિાર ગુંધ પ્રસરી ગઈ..... 
રોશનીબેન અને શાુંતાબેન નાક બુંધ કરી ને છગન સામે જોઈ રહ્યા...... 
છગન (શરમાઈ ને) : મળૂો... મળૂો...૧૪ રૂમપયે દકલો......(ટ્બુ લાઈટ- છગને ઢુસ છોડી) 
 
બાપ ુલગન માું જમવા ગયા. ત્યાું પ્લેટ પર મકેૂલ ટીશ્ર્ ુપેપર જોઇ ને તેમને થર્ુું કે આ પણ કોઇ 
ખાવા ની ચીજ હશે. તે લઇ ને મોઢા માું મકૂવા જતા હતા ત્યાું િરબારો એ રાડ પાડી. ખાતા નહીં, 
હાવ મોળું સે. 
 
મમત્રો, આ જજિંિગી પણ એન્ ડ્રોઇડ સીસ્ ટમ જેવી થઇ ગઇ છે...જરા સમજણમાું આવે કે નવુું વઝડન 
આવી જાય. 
 
મરતા નથી હોતા બધા લોકો મોતથી, કોઈને જજિંિગીનો માર લાગે છે, અમથા નથી વળતા વિૃો 
કમરથી, સુંઘરેલા આંસનુો એને ભાર લાગે છે..! 
 



 

 

બાપ ુિાઢી કરાવવા ગયા. બાપનુી િાઢીમાું ખાડો હતો એટલે બાપએુ હજામને પછૂ્ુું, અહી િાઢી 
કેવી રીતે કરીશ?  
હજામ: બાપ ુતેની ળચિંતા નદહ કરો.આ લખોટી તમારા "મો"માું મકૂી ખાડામાું સેટ કરી િો. હુું િાઢી 
કરી લઉં એટલે કાઢી નાખજો. 
બાપ:ુ આ લખોટી કોઈ ગળી જાય તો ત ુું શુું કરે? 
હજામ: બાપ,ુ એની કોઈ ળચિંતા નદહ કરવાની. અમારા ઘણા ઘરાકો લખોટી ગળી જાય તે બીજે 
દિવસે પાછી આપી જાય અને હુું ફરી તેનો ઉપયોગ કરુું 
 
છગન (ડૉક્ટર સાહબેને) : ‘મને છેલ્લા 15 દિવસથી મારા પલુંગ નીચે કોઈ હોય એવો ભાસ થાય 
છે. તેની િવા શુું ? અને ખચડ કેટલો થશે ?’ 
ડૉક્ટર : ‘િસ હજાર.’ 
થોડા દિવસો પછી ડૉક્ટર સાહબેને રસ્તામાું છગન મળ્યો. 
ડૉક્ટર : ‘છગનભાઈ, તમે તો પછી આવ્યા જ નહીં.’ 
છગન : ‘સાહબે 100 રૂ.માું પતી ગર્ુું.’ 
ડૉક્ટર : ‘કેવી રીતે ?’ 
છગન : ‘મમસ્ત્રીને બોલાવીને પલુંગના ચાર પાયા કપાવી નાખ્યા !’ 
 
મને એ સમજ નથી પડતી કે લોકોને ભગવાન સામે ફદરયાિ કેમ હોય છે? એમણે  આપણા પેટ 
ભરવાની જવાબિારી લીધી છે, મતજોરી ભરવાની નદહ 
 
પ્રશ્ન: જો ઈશ્વર બધે જ હોય તો મુંદિર બાુંધવાની અને જવાની શુું જરૂર? 
જવાબ: જેમ હવા બધે , પરુંત ુપુંખા નીચે ઉભા રહવેાની મજા મજા આવે એવુું જ મુંદિરનુું છે 
 
કાયિેસર જોવા જઈએ તો દુમનયામાું કોઈ પણ માણસ શાકાહારી નથી હોતો, થોડુું ઘણુું મગજ તો 
િરેક ખાય છે! 
 
1st time in India.... 
In north- Mehbooba, South- Jayalalita, East- Mamta, West- Anandiben 
(All four directions... Women CM....Without Husband...) 



 

 

In centre Narendra Modi without wife. 
 
એપલના સી.ઈ.ઓ. ટીમ કુક જયારે ભારતની મલુાકાતે આવ્યા ત્યારે તેણે કહ્ુું કે હુું “માધરુી 
િીળક્ષત”ને મળવા માુંગ ુછુું. એટલે મોિીજીએ પછૂ્ુું શા માટે મળવા માુંગો છો? 
કુક: મેં માધરુીને કે દહન્િી ગીત ગાતા સાુંભળી છે જેમાું તે મારુું  નામ વારુંવાર લે છે  
મોિી: કર્ુું ગીત? 
કુક: એ ગીતમાું તે “કુક....કુક....કુક....” કરીને મને બોલાવે છે   
સરુજ િેવતા તમે તો દિલ ઉપર લઇ લીધ ુહો, દડગ્રી તો મોિીને િેખાડવાનુું કહર્ ુહત ુું અને તમે 
બતાવા લાગ્ યા અમોને. તમારી દડગ્રી(તાપમાન) પર જરાય શુંકા નથી 
એક ઈન્ટરવ્ર્ુુંમાું પત્રકારે એક િારુડીયાને પછૂ્ુું કે તમને લાગે છે કે “ડીજીટલ ઇન્ન્ડયા” સફળ થશે? 
િારુડીયો: જે દિવસે હુું “ફ્લીપ કાટડ ” પર િારૂની બોટલ ખરીિી શકુું અને પીધા પછી ખાલી બોટલ 
“OLX” પર વેચી શકુું ત્યારે માનવાનુું કે “ડીજીટલ ઇન્ન્ડયા” સફળ છે! 
 
Life before marriage is AIRTEL - "You can express yourself  
During honeymoon is RELIANCE - "Always get in Touch " 
After Honeymoon is HUTCH - "Wherever you go your wife network follows" 
After one-year Life is IDEA - "your wife can change your life". 
After 10 years Life is BSNL - "Subscriber is not reachable "? 
रदहमन डडग्री राखर्ये, माथे पे गचपकाय l ना जाने फकस मोड पर, केजरीिाल ममल जाए...!! 
 
ઉત્તરપ્રિેશના મવદ્યાથીઓ: નેતાજી વીજળી નથી આવતી, વાુંચી નથી શકતા  
મલુાયમમસિંહ: હુું અળખલેશને કહીને કોઈ વ્યવસ્થા કરુું છુું  
મવદ્યાથીઓ: વીજળીનો? 
મલુાયમમસિંહ: નાું....તમારી ડીગ્રીનો...ઘણા મોટા જાણીતા નેતાઓ પાસે આવી બનાવટી ડીગ્રી જ છે, 
મારી પાટી એ માટે તમારો બચાવ કરશે એની ખાત્રી આપુું છુું   
મવદ્યાથીઓ: એ તો ઠીક પણ કેજરીવાલ પાસે એટેસ્ટ કરાવીને આપજો, નહીતો એ બબાલ કરશે!   
 
મમત્રો એક જરૂરી સચૂના. તમે ખરીિેલી કાચી કેરીને કાબડન વગર પકવવાની અનોખી રીત. 



 

 

કેરીની સુંખ્યા મજૂબ એક યોગ્ય પાત્રમા લઇને તેને રેદડયો ની સામે રાખો. જેવી જ  "મન કી બાત" 
શરૂ થશે કે તરત જ કેરી આપો આપ પાકી જશે. ભલભલાના મગજ પાકી ગયા છે. કેરીની શ ુ
મજાલ. (જોક્સ છે, મોિીજીના ભક્તોએ ખોટુું નદહ લગાડવુું, લાગે તો ફરીવાર "મન કી બાત" રેકોડડ 
કરી સાુંભળી લેવી, મગજ ફે્રશ થઇ જશે) 
 
લાલ ુયાિવ બહાર ચોકડીમાું નહાતા હતા. ત્યાું જ રાબડી બમુ મારે છે....આ શુું? ગાુંડા થઇ ગયા 
છો કે શુું? વાળની સાથે સાથે ખભા પર શુું કામ શેમ્પ ુલગાવો છો?  
લાલ ુયાિવ: ઇસ બોટલ પર કા ળલખા હૈ, “Head and Shoulder” 
 
નેપાળના વડાપ્રધાનના મોબાઈલ પર રાતે બે વાગે ફોન આવ્યો, “ તમે સઈુ તો નથી ગયા ને?” 
નેપાળના વડાપ્રધાન(ગસુ્સામાું): “નાલાયક, એવુું જરૂરી નથી કે િરેક નેપાળી ચોકીિાર જ હોય” 
 
तहजीब मसर्ा दी मुझे एक छोटे से मकान ने, दरिाजे पर मलर्ा था थोडा झुक कर चमलये. 
 
 
"નીટ" ફરજજયાત,સોડાના વેપારીઓ ળચિંતામા.....(ટ્બુ લાઈટ-િારુ પીનારા િારુ નીટ જ પીવો પડે 
અને સોડા સાથે નદહ પીવાય.....સોડાના વેપારીઓનુું વેચાણ ઘટે) 
 
આ વ્હોટ્સએપની મોંકાણ જુઓ ..... એક છોકરો ખોવાઇ ગયો ... તેના બાપાએ તેનો ફોટો 
વ્હોટ્સએપ પર મકુ્ો અને લખ્ર્ ુ... જેને જડે તે નીચેના સરનામે મકુી જવો ..... આ મેસેજ બધા 
ગપૃમા વાયરલ થઈ ગયો .. ... છોકરો તો સાુંજે જ મળી ગયો પણ હવે જ્યારે એ બહાર મનકળે 
ત્યારે કોઇને કોઇ તેને પકડીને ઘરે મકુી આવે છે .... 
 
આવા ધોમ તડકામા કોક વરરાજાને ઘોડા ઉપર જોવ તો મને જીસસ કાઈસ્ટના છેલ્લા શબ્િો યાિ 
આવી જાય કે હ ેઈશ્ર્વર એને માફ કરી િેજે એ નથી જાણતો કે એ શ ુકરવા જઈ રહ્યો છે 
 
“નદહ મેલુું રે તારા ફળળયામાું પગ નદહ મેલુું”.....સાલુું િઝાય છે...46 સે.  છે 
 



 

 

હુું એટલો ગરીબ નથી કે સબસીડી વગરના સીલીન્ડર ના લઇ શકુું, પરુંત ુમોિી સાહબે, એટલો 
અમીર પણ નથી કે સબસીડીના પૈસા સાુંસિોને પગાર વધારવા માટે િાનમાું આપી િઉં! 
 
આ દુમનયાનો િસ્તરુ પણ અજીબ છે, પૈસો ભલે ગમે તેટલી “બેઈમાની”થી ઘરે આવે પણ તેની 
ચોકી કરવા એક “ઈમાનિાર” માણસ જોઈએ 
 
અમિાવાિી કાકાને સ્ટેશન ઉપર એક માણસ મળ્યો. કહવેા લાગ્યો,  મારુું  પસડ ક્ાુંક ખોવાઈ ગર્ુું 
છે. બસ મને કાલપુરુથી સરુત પહોચવાના પૈસા આપી િો. ટીકીટ ૧૫૦ રૂમપયાની છે અને સરુતથી 
મારે ઘરે હુું ચાલતો જતો રહીશ. બસ ૧૫૦ રૂમપયા જોઈએ છે. આમ તો હુું ખબુ સુંપન્ન પદરવારથી 
છુું, મને પૈસા માુંગતા ખચકાટ થાય છે. 
કાકા: ઈમો શરમાવા જેવી કોય વાત નદહ ભઈ, કોક િાડો મારી જોડયે આવુું થઇ હકે હેં.. આ લ્યે 
મારો ફોન, તારા ઘર વાળાઓ જોડે વાત કર. કઈ િે કે મારા આ નુંબર ઉપર ૨૦૦ રૂમપયા નુું 
રીચાર્જ કરાવી િે અને ત ુું મારી જોડે ૨૦૦ રૂમપયા રોકડા લઇ લે. તારો પરોબ્લેમ સોલ થઇ જાહ.ે.. 
...પેલો માણસ કઈ બોલ્યા વગર આગળ ચાલવા લાગ્યો. કાકા બોલ્યા, ટોપા તારા જેવા રોજ ૧૭ 
આવે છે 
 
કદરયાણાવાળો: શુું જોઈએ બહને? 
બહને: દકલો લાલ મરચા  
કદરયાણાવાળો(દુકાનમાું બમુ પાડીને): લીલા દકલો મરચા આપ...  
બહને: પણ મને તો લાલ મરચા જોઈએ છે? 
કદરયાણાવાળો(ફરીથી બમુ પાડીને): લીલા દકલો મરચા આપ... 
બહને(ચીસ પાડીને): પણ મને તો લાલ મરચા જ જોઈએ 
કદરયાણાવાળો: મારી માું માથે બરફ રાખ....લીલા મારી બૈરીનુું નામ છે. એ મરચા જોખવા જ ગઈ 
છે 
 
વારે - તહવેારે ઉપવાસ આંિોલનો કરતા રહનેારા ૮૫ વર્ીય અન્ના હ્જારેજી આજે જીમવત છે અને 
તન્દુરુસ્ત છે..એમની સાથે મુંચ પર ળબરાજનારા અને કાળું નાણુું પરત લાવનારા સ્વિેશી 
ચળવળના પ્રણેતા સન્યાસી બાબા રામિેવજી આજકાલ પતુંજળલની મેગી વેચી િેશ સેવા રહ્યા 
છે....પવૂડ સેનાધ્યક્ષ જનરલ વી કે મસિંહજી નવા આધમુનક શસ્ત્ર સરુંજામ ખરીદિમાું ગળાડૂબ છે... 



 

 

દિલ્હીના ૧૨ બેડરુમના મવશાળ સરકારી ભવનમાું કેજરીવાલજીની ખાુંસી અને મફલર ગાયબ થઇ 
ગયા છે અને આ સવેની આિરણીય બહને દકરણ બેિીજી, પોંડીચરી રાજભવનના બગીચામાું ગહન 
યોગાભ્યાસ શીખી રહ્યાું છે..! આ બધાુંજ પોતપોતાની નવી દુમનયામાું ખશુીપવૂડક ફલીફૂલી આબાિ 
બની રહ્યાું છે.....મોતને હવાલે તો, એ ળબચારો માસમુ લોકપાલ થઇ ગયો, જેના જન્મ થવાથી  
િેશના ૯૦ % રાજનેતાઓ જેલના સળીયા ગણવાના હતા..િેશ બિલ રહા હૈ, હા, મેરા િેશ બિલ 
રહા હૈ.. ! 
 
આ મદહનામાું લોકો સયૂડની સામે માથે ઓઢીને જાય છે....એટલે આ મદહના ને 'જેઠ' કહ ેછે... 
 
સ્વિેશી માટે બાબા રામિેવજીનાું પતુંજળલની એક જાહરેાત, Google Maps નો ઉપયોગ નદહ કરો, 
પાનવાળાને રસ્તો પછૂો  
 
When our Finance minister said India's GDP will rise this year.... he actually meant 
"Gas, Diesel & Petrol " 
 
મોિીજી સ્વીત્ઝરલેન્ડ પહોંચી ગયા છે, બેંક એકાઉન્ટ અને મોબાઈલ ચેક કરતા રહજેો, પુંિર 
લાખનો મેસેજ ગમે ત્યારે આવી શકે છે, સરપ્રાઈઝ આપવા માટે મોિી પ્રખ્યાત છે  
 
આજે તો સાલી હિ થઇ ગઈ. એક પોલીસવાળાને સબુંધી લગ્નની કુંકોત્રી આપવા ગયા. તો કામના 
બોજને લઈને પોલીસવાળાએ એ ભાઈને “લગ્ન સ્થળ” ની જગ્યાએ “ઘટના સ્થળ” ક્ાું છે એમ 
પછૂ્ુું? 
 
કાલે રામિેવજી બેહોશ થતા થતા બચી ગયા જયારે રાજકોટમાું એક ભાઈએ પછૂ્ુું કે “મહારાજ, 
પતુંજલીનો માવો(ગટુકા) લોન્ચ થઇ ગયો? 
 
અમેરીકન:- અમારે ત્યાું િરેક જમણી બાજુ ગાડી ચલાવે, તમારે ત્યાું ? 
ઇન્ન્ડયન :- અમારે ત્યાું ... સામે વાળો કઈ બાજુએથી આવે તે પ્રમાણે !!! 
 
એક આદફ્રકન અને બાપ ુભેગા થયા. 



 

 

બાપ:ુ તમારે ત્યાું આઝાિી કોના લીધે મળી? 
આદફ્રકન: નેલ્સન મુંડેલા. તમારે ત્યાું? 
બાપ:ુ અમારે ત્યાું ગાુંધી મુંડેલા....... 
 
टीचर: देर्ता हूाँ मेरे इन पािंच प्रश्नों का सबसे पहले उत्तर कौन देता है। 
1. ददल्ली में फकस पाटी की सरकार है? 
2. जम्मू कश्मीर की मुख़्य मिंत्री कौन है? 
3. अमेररका के राष्ट्रपनत का चुनाि फकतने िर्षों में होता है? 
4. लोक सभा में फकतने सदवय हैं? 
5. व्हेल मछली अिंड ेदेती है या बच्च ेदेती है? 
इन पािंचों प्रश्नो का जब बच्च ेने एक साथ उत्तर ददया तो अथस का अनथस हो गया... 
सर जी, आप की, महबूबा, चार िर्षस में, 545, बच्च ेदेती है...टीचर अभी भी बेहोि है... 
 
એક િારુડીયો રોજ મશવજીના મુંદિરે જઈને મનયમમત પજૂા કરતો હતો. એક દિવસ પજુારીને થર્ુું કે 
આ િારુડીયો પજૂા તો રોજ કરે છે પણ તેને હોંશ હોય છે કે નદહ તે જાણવુું જોઈએ. એટલે પજૂારીએ 
એને આવતો જોઇને મશવજીની જગ્યાએ ગણપમતની મમૂતિ મકૂી િીધી. િારૂડીયાએ આવીને જોર્ુું તો 
મશવજીની જગ્યાએ ગણેશજીની મમૂતિ હતી. તેણે પજૂા-પાઠ કયાડ અને જતી વખતે ગણેશજીને 
સુંબોધીને કહ્ુું, છોટુ, પપ્પા આવે તો એમને કહ ેજે કે છગનકાકા આવી ને ગયા! 
 
લગ્નની પ્રથમ રાત્રી એ પતી- ત ુમારી સાધના છો, ત ુજ મારી.આરાધના છો, ત ુજ મારી કલ્પના 
છો અને ત ુજ મારી કવીતા છો. 
પત્ની પણ ભાવકુ થઈ ગઇ અને બોલી- તમેજ મારા રમેશ છો, તમે જ મારા િીનેશ છો, તમે જ 
મારા મહશે છો અને તમે જ મારા ગામવાળા સરેુશ છો હવારમાતો સટુાસેડા થઈ ગયા... 
 
सरकारी नौकरी के मलये "कोटा" और सुबह हल्का होने के मलये "लोटा", बहुत मायने रर्ता है 
 
ભારતમાું લોકો એટલા બધા હોમશયાર હોય છે કે કાર હલાવીને કહી િે છે કે કારમાું “પેરોલ” કેટલુું 
છે! 
 



 

 

રેનમાું ભીડનો ચક્રવ્ર્હૂ ભેિવાનુું કૌશલ્ય ફક્ત ફેદરયાઓ પાસે જ હોય છે, આવુું કૌશલ્ય તો 
અળભમન્ર્ ુપાસે પણ ન હત ુું  
 
સુંશય/શુંકાની પણ હિ થઇ ગઈ છે ભાઈઓ, પમતની “બાયપાસ”ની સર્જરી થયા પછી તેની પત્નીએ 
ડોક્ટરને સવાલ પછૂયો, ડોક્ટર સાહબે, એમના દિલમાું બીજી કોઈ હતી કે? ડોક્ટર પણ પહોંચેલા 
હતા. એમણે કહ્ુું, “તેને હમણા જ બાયપાસ” કરી છે! 
 
પરણેલા માણસની જજિંિગીમાું બે માુંથી એક ખચો કાયમ લાગેલો જ હોય છે, પત્ની જો ગોરી હોય 
તો સન સ્ક્રીન અને જો કાળી હોય તો તો ફેર એન્ડ લવલી 
 
માણસ સૌથી વધારે ખશુ ત્યારે થાય છે કે જયારે રેલ્વેનુું ફાટક બુંધ થવાનુું હોય અને તે પોતાની 
ગાડી બહાર કાઢી લે..સોગુંિથી તે વખતે ઓલેક્મ્પક મેડલ જીત્યા હોય એવી લાગણી થાય છે 
 
ઉડતા પુંજાબના મનમાડતાનો મવચાર “ઉડતે પુંજાબ મેં” પરુંત ુકોઈએ સલાહ આપી કે લોકો એનુું ટૂુંકુું 
નામ ઉડતે પી.એમ. કરી નાખશે. તો સેન્સર બોડડને થર્ુું કે “ઉડતે પુંજાબ”ની પરમીશન આપીશુું તો 
કોઈ “ઉડતે પી.એમ.” ટાઈટલ આપીને મપક્ચર બનાવે તો શુું કરવુું? 
 
મમ્મી: િીકરા જો તો ખરો, બાજુવાળાની છોકરીની જીભ બહાર નીકળી ગઈ છે, આંખો મોટી મોટી 
થઇ ગઈ છે અને હાથ પણ વાુંકો થઇ ગયો છે. જા એને જલ્િીથી પકડ, એને ળબચારીને ફીટ આવી 
હોય એવુું લાગે છે  
છોકરો: મમ્મી, એને કશુું થર્ુું નથી એ તો નવો ફોન લીધો છે એટલે “સેલ્ફી” લે છે! 
 
બાયોલોજીના ક્લાસમાું ટીચરે પછૂ્ુું કે એવુું કર્ુું આંચળવાળું પ્રાણી છે કે જે આકાશમાું ઉડે છે પરુંત ુ
બચ્ચાને જન્મ ધરતી પર આપે છે  
જયુંતી જોખમ: સાહબે, “એર હોસ્ટેસ” 
 
આજ સધુી મારા મગજમાું એ વસ્તનુો ખ્યાલ નથી આવતો કે OK ની જગ્યાએ K અને GOOD 
MORNINGની જગ્યાએ GM લખવાવાળા જીવનની બે સેકુંડ બચાવીને શુું તોપ ફોડવા માુંગે છે? 



 

 

અને પેલા hmmm.... લખવાવાળાઓએ તો નાકમાું િમ લાવી િીધો છે...જાણે હુું ભેંસ સાથે વાત 
કરી રહ્યો છુું  
 
માણસની સમજણ બસ એટલી જ છે, કે જયારે તેને જાનવર કહીએ તો નારાજ થઇ જાય અને 
"મસિંહ" કહીએ તો રાજી થઇ જાય 
 
એલ. એલ. બી. નુું ભણતર 
પ્રોફેસર : જો તારે કોઇને સુંતરુ આપવુું હોય તો ત ુું શુું કહીશ? 
મવદ્યાથી : લે , આ સુંતરુ. 
પ્રોફેસર : ના , વકીલની ભાર્ામાું બોલ. 
મવદ્યાથી : હુું નીચે સહી કરનાર, જાતે પોતે, પરુા હોશ-હવાસમાું અને કોઇના િબાણમાું આવ્યા મવના 
આ ફળ જેને ગજુરાતીમાું "સુંતરુ" કહવેાય છે અને જેના પર મારો સુંપણૂડ માળલકીનો હક છે, તેને 
તેની છાલ, રસ, બીજ તથા કચૂા સદહત આખે આખુું હુું તમોને આપુું છુું અને તેની સાથે એ વાતનો 
પણ ળબનશરતી તથા સુંપણૂડ અમધકાર આપુું છુ કે, તમે એને કાપવા, છોલવા, ળચરવા, ચસૂવા તથા 
ફ્રીજમાું રાખી મકૂવા માટેસુંપણૂડપણે સ્વતુંત્ર છો. જો તમે ઇચ્છો તો કોઇ અન્ય વ્યક્ક્તને આ ફળના 
છાલ, રસ, બીજ તથા કચૂા સદહત સુંપણૂડપણે અથવા એનુું મવભાજન તમારી સ્વેચ્છા મજુબ કરીને 
આપી શકવા માટે પણ સ્વતુંત્ર છો. આથી હુું જાહરે કરુું છુું કે, આજ પહલેાું સુંતરા બાબત થયેલી 
કોઇપણ તકરાર, મવવાિ કે રુંગ બાબતની સુંપણૂડ જવાબિારી મારી છે. તથા, સુંતરા સોંપ્યા બાિ 
તેના ઉપર મારો કે મારા કોઇપણ લાગતાવળગતા નેા કોઇપણ હક, િાવો, િાિ ફદરયાિ દહત 
સુંબુંધ રહશેે નહી! 
પ્રોફેસર : જાવ આજ થી તમે એલ. એલ. બી . ....... 
 
ડોકટર: કેસરીમલ, તમે કયો સાબ ુવાપરો છો?  
કેસરીમલ મારવાડી: પ્રકાશ  
ડોક્ટર: તમે કઈ ટુથ પેસ્ટ વાપરો છો? 
કેસરીમલ મારવાડી: પ્રકાશ 
ડોક્ટર: તમે કર્ુું શેમ્પ ુવાપરો છો? 
કેસરીમલ મારવાડી: પ્રકાશ  
ડોક્ટર: પ્રકાશ કોઈ ઇન્ટર નેશનલ બ્રાુંડ છે? 



 

 

કેસરીમલ મારવાડી: નાું સાહબે, પ્રકાશ તો મારો રૂમ પાટડનર છે અને બધી વસ્તઓુ એની જ વાપરુું  
છુું   
 
સુંતા: આ “ઉડતા પુંજાબ”નો મામલો શુું છે? 
બુંતા: દફલ્મમાું પુંજાબમાું ડ્રગનો પ્રોબ્લેમ છે એવુું બતાવવામાું આવ્ર્ુું છે તે માટે સેન્સર બોડડને વાુંધો 
છે 
સુંતા: તદ્દન વાદહયાત વાત છે, પુંજાબમાું ડ્રગનો પ્રોબ્લેમ જ નથી. ઘણી સહલેાઇથી મળી જાય છે!  
 
પાદકસ્તાન ટી.વી. ન્ર્ઝુ: પાદકસ્તાન દ્વારા મોકલવામાું આવેલ સેટેલાઈટ દ્વારા પાણી, વ્હલે તથા 
શાકડ  માછલીઓનાું ફોટા ચુંર પરથી મોકલવામાું આવ્યા  
બી.બી.સી. ન્ર્ઝુ: પાદકસ્તાને જે સેટેલાઈટ છોડયો હતો તે અરબી સમરુમાુંથી મળી આવ્યો! 
 
 
મુુંબઈ થી ન્ર્યુોકડની ફ્લાઈટમાું એક ગજુરાતી બેન પોતાના છોકરાને સુંડાસ કરવા લઇ ગયા અને 
સુંડાસ બુંધ કરીને કહ્ુું “હુું પાુંચ મીનીટમાું આવુું છુું”. પણ પેલા છોકરો બે મીનીટમાું પતાવીને 
બહાર આવી ગયો. પછી છોકરાએ એ લોકો આવ્યા તેની મવરુિ દિશામાું ચાલવા માુંડ્ુું. એ જ 
વખતે બાપ ુએ જ સુંડાસમાું ગયા અને બારણુું બુંધ કરી િીધુું. થોડી જ વારમાું છોકરાની માું ત્યાું 
આવી અને બારણુું ઠોકીને કહ્ુું કે “થઇ ગર્ુું હોય તો ધોવડાવીને પેન્ટ પહરેાવી િઉં”. 
અંિર બાપએુ આ સાુંભળ્ર્ુું અને મનમાું ને મનમાું બોલ્યા, “એની માને, આને કહવેાય “સમવિસ”!!!!”  
 
पनत :- "मेरी िटस उल्टी करके प्रेस करना..." 
पस्नन :- "ठीक है..!!!" 
पनत न े10 ममननट बाद पूछा "मेरी िटस प्रेस हो गई..." 
पस्नन :- "नहीिं...." 
पनत :- " क्यों...!!!!!" 
पस्नन :- " उल्टी नहीिं आ रही है. 
 



 

 

એક છોકરાએ પાલાડમેન્ટ આગળ સાયકલ ઉભી કરી િીધી. તે જોઇને પોલીસવાળાએ તેને કહ્ુું તને 
ખબર નથી કે આ વી.આઈ.પી. એદરયા છે? અદહયાુંથી કેટલા સાુંસિો, મુંત્રીઓ અને મોટા નેતાઓ 
જાય છે  
છોકરો ખબુ જ નાિાનીથી બોલ્યો: એટલે જ મેં મારી સાઈકલને તાળું મારી િીધુું છે! 
 
જયારે પહલેા રાતે ઊંઘ ઉડી જતી ત્યારે લોકો ઠુંડુ પાણી પી ને સઈુ જતા હતા, પરુંત ુહવે ઊંઘ ઉડી 
જતા લોકો “ફેસબકુ” અને “વોટ્સ એપ” ચેક કરે છે 
 
બાપ ૂ(વાળુંિ ને): આજ તો ભારે થઇ ! સવારે જ ુંગલ ગયો, હજી તો નાડી છોડી ત્યાું તો સામે મસિંહ। 
વાળુંિ : લે બહ ુકરી બાપ ૂ, પછી? 
બાપ ૂ: પછી શુું, મેં તો વાળી મઠુી,  હુું આગળ ને મસિંહ પાછળ... થોડી વાર પછી પાછળ જોર્ુું ને 
મસિંહ લપસ્યો. 
વાળુંિ : પછી? 
બાપ ૂ: વળી પાછી િોટ મકૂી.... હુું આગળ ને મસિંહ પાછળ।... થોડી વાર પછી પાછળ જોર્ુું ને મસિંહ 
ફરી લપસ્યો !  માુંડ માુંડ ડેલી આવી, ગરી ગયો માલીપા. 
વાળુંિ : ખમ્મા બાપનેૂ , અમારા જેવાને તો ઝાડા થઇ જાય! 
બાપ ૂ: ડોળકીનાું , મસિંહ અમથો બે વાર લપસ્યો થો ? 
 
આજે મુંિીનો માહોલ કેવો ભયાનક છે એનો એક ળચતાર…. 
છગન : ‘અલ્યા, તારાું ધુંધાપાણી કેમ ચાલે છે ?’ 
મગન : ‘અરે ત ુું વાત જ ના કર. એકિમ ભુંગાર. અલ્યા, જે લોકો કોઈ િા’ડો નો’તા ચકૂવતા ઈ 
બધાએ પણ ખરીિવાનુું બુંધ કરી િીધુું છે, બોલ !!’ 
 
ડ્રગ્સને લઈને “ઉડતા પુંજાબ” બનાવી િીધી, “ગટુકા”ને લઈને કોઈ “થકુતા ગજુરાત” ના બનાવી િે  
 
છોકરી: પે્રમ કરવો હોય તો ૩૬ની છાતી જોઈએ? 
છોકરો: મારી કે તારી? 
 
બાપ ુની ઉંમર થઇ, ભગવાને કીધુું:  તમારા કરેલા કમોની બિલીમાું તમારા માટે 2 ઓપ્શન છે. 



 

 

પાકીન્સન (હાથ ધ્રજુવા) નો રોગ અથવા અલ્ઝાઇમર ( ભલૂી જાવા નો રોગ). બાપ ુએ રઘલાની 
સલાહ લીધી પછી જવાબ આપ્યો. 
"પાકીન્સન" હાલસે, ગલાસ હલબલીને થોડો ઢોળાય ઈ હાલે , પણ બાટલી ક્ાું મકૂી ઈ ભલૂી જાઉં 
ઈ નઈ હાલે.... 
 
 
ગજુરાતી તેની પત્નીને: આજે જમવામાું શુું મોકલવાની છે? 
પત્ની(ટી.વી. જોતા જોતા): ફામડ ફે્રશ ચીલી રેડ ટોમેટોઝ મવથ ઇન્ન્ડયન દક્રસ્પી થીન નડુલ્સ  
પમત: વાઉ......ઓદફસે જઈને પમતએ જોર્ુું તો સેવ-ટામેટાનુું શાક હત ુું 
ઉપિેશ: ટી.વી.માું રેમસપીનો શો પત્નીને જોવા િેવો નદહ, નદહ તો આવી હાલત થશે 
 
ખબુ ઊંચી વાત છે, કપડાની શોધ થઈ અને પછી 'નાગાઈ'નો જન્મ થયો 
 
હવે એ દિવસો દુર નથી કે તમને લોકલ રેન અને બસોમાું નીચેના પોસ્ટરો ચોંટાડેલા જોવા મળશે. 
“પુંિર દિવસમાું WhatsApp ની આિત છોડાવો” 
મળો: ઋમર્કેશવાલે બુંટીબાબા, અશોકા લોજ, બસ સ્ટેન્ડ સામે, િાિર! 
 
લખભુા બાપ ુઅમેદરકા પોતાના િીકરાને ત્યાું ગયા. િીકરો એમને એમના ગામના સબુંધીના બારમાું 
લઈ ગયો. ત્યાું લખભુા સુંડાસ જવાના થયા. એટલે એ જાજરૂ ગયા. થોડી વારમાું સુંડાસમાુંથી મોટી 
ચીસ જેવો અવાજ આવ્યો. થોડી વાર પછી પાછી ચીસ સુંભળાઈ, એટલે બારનો માળલક સુંડાસમાું 
ગયો અને ફરી ત્યાું ચીસ સુંભળાઈ એટલે એણે લખભુાને કહ્ુું કે લખભુા,લખભુા,બારણુું ખોલો, રાડયો 
કેમ નાખો છો. લખભુાએ કહ્ુું કે હુું ફ્લશ કરવા જાઉં છુું ને પેસાબ ઉપર જોરમાું કુંઈ વાગે છે. પેલા 
ગામ વાળાએ કહ્ુું લખભુા તમે ટોઈલેટની જગ્યાએ મોપીંગ કરવાની બકેટ ઉપર બેઠા છો! પછી 
વાગે જ ને! 
 
એક પુંજાબીએ સો વાર રક્તિાન કર્ુું એટલે બ્લડ બેંકવાળાઓએ તેનુું સન્માન કર્ુું અને ઇનામ 
આપ્ર્ુું. સાથે સાથે તેની પત્નીને પણ એમ કહીને ઇનામ આપ્ર્ુું કે “ આપને પતીકા ખનૂ નહીં મપયા, 
તભી તો હમને ખનૂ લીયા” 
 



 

 

ममजास गामलब to PM नरेंद्र मोदी... 
तेरी हुकूमत में अजीब किमकि में गुजर रही स्जन्दगी गामलब, महेंगी दाल र्ा नही सकते, ऊपर स े
िौचालय पर िौचालय बनिाये जा रहे हैं! जब र्ायेगा इिंडडया तभी तो जायेगा इिंडडया? आलम ये है 
फक ना र्ा रहे हैं, ना जा रहे हैं! बस विच्छ-भारत-टैक्स भरे जा रहे हैं! - गरीब गामलब 
 
સાલો કેવો વખત ચાલી રહ્યો છે, ખાઈએ છીએ તો પચતુું નથી અને કમાઈએ તો બચતુું નથી 
 
બાપનેુ એક લાવારીસ વાુંિરો મળ્યો. બાપ ુએને પોલીસ સ્ટેશન લઇ ગયા. 
ઇન્સ્પેક્ટર: એને “ઝૂ”માું લઇ જાવ  
બીજે દિવસે ઇન્સ્પેકટર રાઉન્ડમાું નીકળ્યા અને એમણે જોર્ુું તો બાપ ુવાુંિરાને લઈને બસ સ્ટેન્ડ 
ઉપર ઉભા હતા.  
ઇન્સ્પેકટર: આને “ઝૂ” નદહ લઇ ગયા? 
બાપ:ુ લઇ ગયો હતો. ખબુ જ ફયાડ. બહ ુમજા આવી. આજે “અક્ષરધામ” જઈએ છીએ! 
 
નોકર: શેઠ, મને થોડા દિવસની રજા જોઈએ છે  
શેઠ: મળી જશે, પણ પહલેા ત ુું મારા પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આપશે તો જ રજા મળશે. મને એ કહ ેકે 
“કટ્ટપ્પા”એ “બાહબુલી”ને કેમ માયો? 
નોકર: કિાચ, “બાહબુલી”એ “કટ્ટપ્પા”ને રજા નહોતી આપી એટલે! 
શેઠ: બોલ કેટલા દિવસની રજા જોઈએ છે? 
 
બાપ ુ: યોગા ડે  અને  શોભા ડે ભાઇ બહને છે? 
જીવલો : ખબર નથી. પણ હુું  એટલુું જાણુું કે - મન્ના ડે સાથે આ બુંનેને કોઇ લેવા િેવા નથી 
 
જો પત્ની કોઈ કામ કરવાનુું કહ ેતો ડોકુું બે વાર ઉપર નીચે કરવાનુું - આ યોગ સખુી િાુંમપ્તય 
જીવનની ચાવી છે....... 
નોંધ - આ યોગ માું ડોકુું જમણી થી ડાબી બાજુ કરશો તો તે જાનલેવા થશે.......મવશ્વ યોગ દિવસ 
 
એક કાકા પહલેીવાર મોંઘી ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાું ગયા. એમણે ચા મુંગાવી. 
વેઇટર રેમાું ગરમ પાણીનુું થમોસ, ટી-બેગ, દૂધ પાઉડરનુું પાઉચ અને શગુર ક્બુ આપી ગયો. 



 

 

કાકાએ માુંડ માુંડ જાતે ચા બનાવીને પીધી. 
વેઇટરે પછૂ્ુું ''બીજુ ું કુંઈ લાવુું?'' 
કાકા કહ ે''આમ તો ગરમાગરમ ભજીયાું ખાવાનો મવચાર હતો પણ ભાઈ, આટલા નાના ટેબલ ઉપર 
ત ુું ચણાનો લોટ, કાુંિા, મરચાું, કડાઈ, તેલનો ડબ્બો અને ગેસનો ચલૂો મકુીશ ક્ાું?'' 
 
એર હોસ્ટેસ(મહારાજને): સર, ખાવામાું શુું લેશો? 
મહારાજ: દૂધપાક, પરૂી, લાડુ અને બટાકાનુું શાક  
એર હોસ્ટેસ: સર, તમે “દકિંગ દફશર”નાું મવમાનમાું બેઠા છો, મવજય માલ્યાના શ્રાધમાું નથી બેઠા! 
 
હવે આ અફવા કોણ ફેલાવી રહ્ુું છે કે “રાહુ” અને “કેત”ુએ કળર્ગુમાું “રાહલુ” અને “કેજરી”ના 
સ્વરૂપમાું જન્મ લીધો છે..... 
 
एक चाय की दकुान पर मलर्ा था - अदरक िाली मसालेदार चाय.. 
मैंने पूछा- भैया चाय में अदरक डालते भी हो या ऐसे ही मलर् रर्ा है 
दकुानदार - साहब विश्िास करो...सब चाय बेचने िाले झूठ नहीिं बोलते। 
 
એક ડોક્ટર અને એક વકીલ એક જ છોકરીને પે્રમ કરતા હતા. ડોક્ટર રોજ એ છોકરીને એક 
ગલુાબનુું ફૂલ આપતા હતા અને વકીલ એ છોકરીને રોજ એક સફરજન આપતા હતા. એટલે છોકરી 
મ ૂુંઝાઈ ગઈ અને તેણે વકીલ ને પછૂ્ુું કે ગલુાબ પે્રમનુું પ્રમતક છે અને ડોક્ટર મને આપે તે 
સમજાય એવુું છે પણ તમે સફરજન કેમ આપો છો? 
વકીલ: કારણ કે એક કહવેત છે કે "An apple a day keeps the doctor away" 
 
ટીચર: “આઈ લવ ર્”ુની શોધ ક્ાું િેશમાું થઇ? 
જયુંતી જોખમ: સાહબે, ચીનમાું  
ટીચર: એ કેવી રીતે? 
જયુંતી જોખમ: એમાું બધા જ ચાઈનાના ગણુો છે. નદહ કોઈ ગેરુંટી કે નદહ કોઈ વોરન્ટી, ચાલે તો 
ચાુંિ સધુી અને નાું ચાલે તો સાુંજ સધુી   
 



 

 

એવુું લાગે છે કે પાકીટમાું નાથરુામ ગોડસે બેઠો છે, ગાુંધીજીને રહવેા જ નથી િેતો!(ટ્બુ લાઈટ-
પાકીટમાું રૂમપયાની નોટોમાું ગાુંધીજીનો ફોટો હોય છે) 
 
“ATM” શબ્િનો ગજુરાતી અથડ મળી ગયો  
A = એકાઉન્ટમાું હશે  
T = તો જ  
M = મળશે 
 
પત્ની: તમે ખબુ જ ભોળા છો, તમને કોઈપણ બેવકફૂ બનાવી જાય છે  
પમત: શરૂઆત તો તારા બાપે કરી હતી! 
 
एक फ्लैट में घिंटी बजती है और मदहला जो घर में अकेली है. दरिाजा र्ोलती है... 
मभकु्षक: "माई, मभक्षा दे।" 
मदहला:"ले लो, महाराज..." 
मभकु्षक:"माई, जरा यह द्िार पार करके बाहर तो आना।", िह द्िार पार करके बाहर आती है। 
मभकु्षक (उसे पकडते हुए ) : "हा... हा... हा...मैं मभकु्षक नहीिं, रािण हूिं !" 
मदहला: "हा... हा... हा... मैं कहा सीता हूिं, कामिाली बाई हूाँ।" 
रािण : "हा..हा..हा..सीता का अपहरण करके आज तक पछता रहा हूिं, तुम्हें ल ेजाऊिं गा तो मिंदोदरी 
रु्ि हो जायेगी। उसे भी कामिाली बाई की ही जरूरत है..." 
मदहला : "हा...हा... हा...पगले, सीताको ढूिंढने मसफस  राम आऐ थे, मुझ ेढुिंढने  सारी सोसायटी आएगी।" 
 
Boy: Hey... Pls give me raw Beatle nut with one hundred thirty five and medium lime 
parcel with rubber band. 
Girl:  Wow.. કેટલુું મસ્ત ઈંગ્લીશ બોલે છે ત ુું, શુું માુંગ્ર્ુું ત ુું? 
Boy: કાચી પાુંત્રીસ નો માવો!( ઉડતા કાઠીયાવાડ) 
 
માળલયા ભારતમાું હતા તો બધી બેંકોને ડુબાડી િીધી અને હવે લુંડન ગયા તો આખા ર્રુોપને 
ડુબાડી િીધુું! 
 



 

 

અમકુ જણાને બેંક મા સ્લીપ ભરવામાય ઓલા બુંધકુવાડા સીક્રુીટી  વાડાવની સલાહ ને મિિ 
લેવી પડે છે ને પાછા  "રધરુામ રાજન" ના  કામની સમીક્ષા કરી વાતનુી પથારી ફેરવે છે 
 
બે રશ્ય ગરમીના : સવારે ફેદરયો બમૂો પાડે છે : રીંગણ લઈ લો રીંગણ…બપોરે એ જ ફેદરયો બમૂ 
પાડે છે : ભડથુું લઈ લો, ભડથુું… 
 
પોલીસવાળો િરવાજો ખટખટાવે છે..... 
સુંતાની પત્ની: કોણ? 
પોલીસ: તમારા પમતને એકસીડન્ટ થયો છે. એમના પરથી રેલર પસાર થઇ ગર્ુું અને શરીર 
એકિમ પાપડ જેવુું થઇ ગર્ુું છે   
સુંતાની પત્ની: તો િરવાજો ખોલવાની શુું જરૂર છે, િરવાજા નીચેથી સરકાવી િોને! 
 
મરુલીધર શ્રી કૃષ્ણ અજુ ડનને કહ ેછે: હ ેપાથડ, જજિંિગીમાું સહનશીલતા અને ક્રોધ પર સુંયમ રાખવાનુું 
શીખવુું હોય તો એક “સાડીની દુકાન ખોલી ને જો!  
 
સરકારી ખાતામાું વાયરમેનનો ઈન્ટરવ્ર્ુું આપવા જયુંતી જોખમ ગયો  
સાહબે : જો આ શહરેની વીજળી એકાએક ગલુ થઇ જાય તો સૌથી પહલેા શુું બુંધ કરશો  
જયુંતી જોખમ: પછુતાછનો ફોન.....જયુંતી જોખમ મસલેક્ટ થઇ ગયો 
 
જો યોગ કરવાથી રોગ નદહ થતા હોય તો બાબા રામિેવ પતુંજલીની આટલી બધી િવાઓ કેમ 
વેચે છે? 
 
હવેથી બેંકોમાું કમડચારીઓને એક દિવસ વધારાની રજા મળશે. આ વર્ડથી “મવજય માલ્યા”નાું 
જન્મદિવસને બેંકોમાું “કર્જ એકાિશી” તરીકે ઉજવવામાું આવશે 
 
मनमोहन सब्जी लेने गए. 
मनमोहन: मभिंडी का क्या भाि है? 
सब्जीिाला: अबे रुलाएगा क्या पगले? मुफ्त में ले जा, “ पहेलीबार आिाज सुनी है तेरी” 
मोदी सब्जी लेने गए  



 

 

मोदी: मभिंडी का क्या भाि है? 
सब्जीिाला: अबे रुलाएगा क्या पगले? मुफ्त में ले जा, “इलेक्िन के बाद इस्न्दयामे पहेली बार देर्ा 
है  
राहुल गािंधी सब्जी लेने गए  
राहुल गािंधी: मभिंडी का क्या भाि है? 
सब्जीिाला: अबे रुलाएगा क्या पगले? मुफ्तिं में ले जा, “ये मभिंडी नहीिं है, मटर है”  
अभी सिाल ये है की ए सब्जीिाला कौन था? 
अबे ये पूछ के रुलाएगा क्या?, इतना सब मुफ्त में केजरीिाल के मसिा और कौन दे सकता है? 
 
એક દિવસ નક્કી કર્ુું કે આજે આખો દિવસ કોઇ મેસેજ કે ફોન ના આવવા જોઇયે. મારે બસ 
આરામ કરવો છે. સવારે બધા મમત્રોને અને સગાને મેસેજ મોકલી િીધો: “તાત્કાળલક  50,000/- 
રુપીયા જોઈએ છે, બે દિવસ સધુી કોઈ મેસેજ કે ફોન નહીં 
 
एक िो िक़्त था जब काना बााँसुरी बजाता और सारी गोवपयााँ घर स ेबहार ननकल आती और एक 
आज है, जब कचरािाला आके सीटी मारता है और सब गोवपयािं घर के बहार 
 
જજિંિગી તો સાલી એવી જીવવાની કે મરીયે ત્યારે લોકો “વન્સમોર”ની બમુો પાડે 
 
હાડકાના બે મનષ્ણાત ડોક્ટર મોમનિંગ વોક કરવા નીકળ્યા હતા. એમણે એક માણસને આગળ 
લુંગડાતો ચાલતો જોયો.  
એક ડોક્ટરુઃ ‘લાગે છે, એની ઘ ૂુંટીન ુું હાડકુું તટૂી ગર્ુું છે.’  
બીજો ડોક્ટરુઃ ‘ના યાર, ઘ ૂુંટણનુું હાડકુું તટૂી ગર્ુું છે.’ 
બુંને વચ્ચે ચચાડ ચાલી. અંતે નક્કી કર્ુું કે એ માણસને જ પછૂી લઈએ. એની પાસે જઈને એક 
ડોક્ટર બોલ્યો, ‘ભાઈ, તમારા ઘ ૂુંટણનુું હાડકુું તટૂ્ુું છે કે ઘ ૂુંટીન ુું?’ 
માણસુઃ ‘મારુું  કોઈ હાડકુું તટૂ્ુું નથી, મારુું  તો ચુંપલ તટૂ્ુું છે.’ 
 
જ્યારે ગજુુભાઈ કહ ેકે, ‘જજગ્નેશનો દિકરો સ્ટેટ્સમાું ગયો’ ત્યારે એનો અથડ એમ ન થાય કે 
જજગ્નેશનો દિકરો અમેદરકા ગયો. એનો મતલબ એમ છે કે, ‘બેટો સ્ટેદટસ્ટીક્સમાું નાપાસ થયો…’ 
 



 

 

બાપ ુપહલેીવાર મવમાનમાું બેઠા. પાઈલોટે ટેઈક ઓફ કર્ુું એટલે બાપ ુજઈને પાયલોટને મારવા 
લાગ્યા અને બોલ્યા, ગધેડીના હુું પહલેીવાર મવમાનમાું બેઠો છુું અને તને સ્ટુંટ કરવાનુું સઝેુ છે! 
 
અમારો વોચમેન હુંમેશા પીધેલો જ રહતેો, મેં તેને નોકરીએ રાખતી વખતે કહ્ુું હત ુું કે "મસક્રુીટી 
ટાઈટ જોઈએ". તે કાયમ પી ને નોકરીએ આવતો હતો, એટલે મેં તેને કહ્ુું ત ુું પી ને કેમ આવે છે? 
વોચમેને મને કહ્ુું સાહબે હુું તો હુંમેશા તમારા કહ્યા પછી મસક્રુીટી ટાઈટ રાખવા "ટાઈટ(પીને)" 
થઈને જ આવુું છુું! 
 
મને મારા લગ્ન પહલેા મારી પત્ની કહતેી, તમે “મારા”. હુું પણ સામે કહતેો કે ત ુું “મારી”. હવે લગ્ન 
પછી િરરોજ “મારામારી” 
ગામમાું લીમડા ઘટતા જાય છે અને ઘરમાું કડવાશ વધતી જાય છે. હોઠો પરથી 'સગુર' ઘટી છે, 
ત્યારે લોહીમાું વધી છે! 
 
ડોકટર િિીને: જો તને મારી િવાથી સારુું  થઇ જાય તો ત ુું મને શુું ઇનામ આપીશ? 
િિી: સાહબે, હુું તો ખબુ જ ગરીબ માણસ છુું, કબર ખોિવાનુું કામ કરુું છુું, તમારી મફત ખોિી 
આપીશ! 
 
એક માણસ પબ્બ્લક ટોયલેટમાું બેઠો હતો. 
ત્યાું જ બાજુવાળા ટોયલેટમાુંથી આવાજ આવ્યો: શુું ચાલે છે? 
પહલેો માણસ(ગભરાઈને): ઠીક છુું  
બીજો માણસ: શુું કરો છો?  
પહલેો માણસ: જરૂરી કામથી બેઠો છુું  
બીજો માણસ: હુું આવુું કે? 
પહલેો માણસ ગભરાઈને બોલ્યો: ના, હુું એકલો જ ઠીક છુું  
ફરીથી બીજા માણસનો આવાજ આવ્યો: અરે યાર, હુું તને પછીથી કોલ કરુું છુું, કોઈ હરામખોર 
બાજુવાળા ટોયલેટમાુંથી મારા િરેક પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે 
 
NDTV's Barkha Dutt becomes 3rd. wife of Jammu Kashmir Bank's Chairman Haseeb 
Drabu 



 

 

NDTV's Sonia Sharma Singh becomes 2ND wife of Congress Leader & Ex Minister RSN 
Singh 
NDTV's Amruta Rai (44 years) has married Digvijay Singh (68 years) 
NDTV's Nidhi Razdan's is marrying J&K's Ex CM - Omar Abdullah 
NDTV is a news channel or Shaadi.com?? 
Don't you now know the full form of NDTV? "Nai Dulhan Tere Vast" 
 
मेने एक बुजुगस से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत फकसकी होती है? बुजुगस ने जिाब ददया, 
इज्जत फकसी इिंसानकी नहीिं होती, जरुरत की होती है, ""जरुरत ख़नम तो इज्जत ख़नम!"" 
 
ગામમાું કુટુુંબ મનયોજન વીશે માદહતીનો કાયડક્રમ પત્યા પછી, તલાટીએ ઊભા થઈને પછુ્.ુ.. 
"તો કોણ સમજાવશે......“Copper-T” એટલે શુું? 
સરપુંચ બોલ્યા : “property”ના ટુકડા ઝાઝા નો થાય, એ માટેનુું સાધન એટલે “Copper-T” 
 
ભગવાન ધ્યાન રાખજે, મવિેશની જેમ "ટીસ્ર્ ુપેપર" વાપરવા ન પડે, વરસાિ મોકલજો 
 
સલમાન ખાન રોજ ટીવીમાું કહ ેછે. 'આજ કુછ તફૂાની કરતે હૈં !' 
અલ્યા, એકાિ વાર પરણી જા બધુું તોફાન ઘરમાું જ થાવા માુંડશે !' 
 
અજીબ દુમનયા છે અમારા શહરેની, મોટાભાગના લોકો મોટી ગાડી લઇ જજમમાું જાય છે, સાયકલ 
ચલાવવા માટે! 
 
સરકારી મનયમ મજુબ ગરીબનુું બાળક પોતાના કુટુુંબને મિિરૂપ થવા માટે સગીર વયે કામ કરે 
તો તે બાળ મજૂર કહવેાય અને બીજી બાજુ શ્રીમુંત નુું બાળક સગીર વયે દફલ્મ કે ટી.વી માું કામ 
કરે તો તેને બાળ કલાકાર કહવેાય. ગજબનુું મલૂ્યાુંકન કહવેાય ! 
 
એકવાર બાપ ુપોતાના મમત્રો જોડે કારમાું પીકનીક પર જતા હતા. ગાડીમાું મમત્રોને સામેના 
કાચમાુંથી કશુું િેખાત ુું ના હત ુું પરુંત ુબાપ ુખબુ જ મસ્તીથી અને સફાઈથી ખાડાથી બચીને ઝડપથી 



 

 

કાર ચલાવતા હતા. મમત્રોએ બાપનેુ હરેાન થઈને પછૂ્ુું બાપ,ુ સામે કાચમાુંથી કશુું િેખાત ુું નથી 
છતાું તમે આટલી બધી ચોકસાઈથી કાર કેવી રીતે ચલાવો છો?  
બાપ:ુ શુું વાત કરુું? મારી ભલૂવાની આિતને લઈને આજ સધુીમાું મેં ૧૭૬૫ ચશ્માું ખોઈ નાખ્યા છે 
મમત્રો: બાપ,ુ અમે તો તમારા ડ્રાઈવીંગની વાત કરીએ છીએ  
બાપ:ુ એ જ તો તમને કહતેો હતો કે ચશ્માું બનાવી બનાવીને એટલો બધો હરેાન-પરેશાન થઇ 
ગયો હતો કે મેં ચશ્માના નુંબરવાળો કાચ બનાવીને ગાડીમાું લગાવી િીધો! 
 
પત્નીએ આંગળીના ઈશારાથી પમતને બોલાવ્યો. 
પતી : બોલ,શુું કામ છે ? 
પત્નીુઃ કામ તો કુંઈ નથી....આતો ખાલી આંગળીની તાકાત ચેક કરતી હતી...... 
 
मोदी जी P.A. से :- अब कहााँ का दौरा बचा है ? 
P.A. : अब मसफस  ददल का दौरा बचा है जो 2019 election के बाद पड सकता है अगर महिंगाई ऐसे 
ही चलती रही….. 
 
બેંકવાળા પેન બાુંધીને રાખે છે, મેડીકલવાળા કાતર બાુંધીને રાખે છે અને છોકરીઓ મોઢા બાુંધીને 
રાખે છે, સાલુું કોઈને કોઈના પર ભરોસો જ નથી 
 
પત્ની: હુું લુંડન જાઉં છુું, તમારે કોઈ ગીફ્ટ જોઈએ છે? 
પમત: એક ઈંગ્લીશ છોકરી (પત્ની લુંડનથી પાછી ફરે છે) 
પમત: ગીફ્ટ લાવી? 
પત્ની: હા, નવ મદહના સધુી રાહ જોવી પડશે 
 
જમાઈ ૧૫ દિવસ સધુી સાસરે હતો, જવાનુું નામ નદહ લેતો હતો  
સસરો: જમાઈરાજ ક્ારે પાછા જવાના છો? 
જમાઈ: કેમ? 
સસરો: ઘણા દિવસો થઇ ગયા  
જમાઈ: તમારી િીકરી તો મારે ત્યાું કાયમની પડી પાથરી હોય છે  
સસરો: એના તો લગ્ન થઇ ગયા છે  



 

 

જમાઈ: તો શુું મને અદહયાું “અપહરણ” કરીને લાવવામાું આવ્યો છે? 
 
એક રીસચડમાું એવુું જાણવા મળ્ર્ુું કે પરુુર્ોને મોટે ભાગે રાતે્ર “હાટડએટેક” આવે છે કારણ કે સ્ત્રીઓ 
રાતે “મેઇકપ” ઉતારીને સઈુ જાય છે! 
 
“મુંદિરમાું” પરુુર્ોજ  પજુારી કેમ હોય છે?, "લોકોનુું ધ્યાન ભગવાનમાું રહ ેતે માટે!" 
 
કોટડમાું કેસ ચાલી રહ્યો હતો. કેસની સનુાવણી શરુ થઇ એટલે વકીલે ઉભા થઈને ન્યાયાધીશને કહ્ુું 
કે, મી લોડડ , કાયિાની ચોપડીના પાનાું નુંબર ૧૫ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો મારા અસીલને બા 
ઈજ્જજત છોડી િેવો જોઈએ. 
ન્યાયાધીશ : કાયિાની ચોપડી રજુ કરો  
ન્યાયધીશે કાયિાની ચોપડી ખોલી તો પુંિર નુંબરના પાનામાું ૧૦૦૦ રૂમપયાની િશ નોટો હતી, 
એટલે ન્યાયધીશે હસતા હસતા કહ્ુું કે  ખબુ જ સરસ, આવી જ જાતના બીજા બે સબતુ કાયિાના 
પસુ્તકમાું રજુ કરો. 
 
સહુાગ રાતે પત્નીએ પમતને કહ્ુું, “જુવો, પ્લીઝ મારી પાસે ન આવતા” 
પમત: પણ કેમ? 
પત્ની: મેં મારી મમ્મીને વચન આપ્ર્ુું છે કે લગ્ન બાિ આ બધુું હુું છોડી િઈશ. 
 
ખરેખર..... હાદિિક પટેલ અિભતુ શક્ક્ત છે. હાદિિક બહાર આવ્યા પછી, પેરોલ – ડીઝલના ભાવમા 
ઘટાડો, મેઘરાજાની એન્રી, 48 કલાકમાું ગજુરાતમાું જન્માષ્ટમી જેવો આનુંિ, જયારે ગજુરાત 
છોડવાન ુઆવ્ર્ુું ત્યારે "ધરતી મા" ધ્રજૂી, ધન્ય છે તારી જનની ને... 
 
હસવુું તો ત્યારે આવે છે કે મવજય માલ્યાને ભારતમાું પકડી નદહ શક્ા અને વાતો િાઉિ 
ઈબ્રાહીમને પાદકસ્તાનથી લાવવાની થાય છે.... 
 
 
એકવાર અમેદરકાથી એક ભાઈ િેશ ફરવા આવ્યા. રસ્તે ચાની કીટલી પર ચાનો ઓડડર આપ્યો. 
એટલે ચાવાળો નાનો છોકરો ચાનો ગ્લાસ લઈને આવ્યો. પેલા િેશી અમેદરકને જોર્ુું કે પેલા 



 

 

છોકરાની બે આંગળીઓ ચાના ગ્લાસની અંિર ડૂબેલી હતી. એટલે તે ચાવાળા છોકરા ઉપર ગરમ 
થઇ ગયો. 
િેશીઅમેરીકન: તમે લોકો નહીં સધુરશો, આ રીતે ચામાું આંગળીઓ નહીં બોળાય.  
ચાવાળો છોકરો: સાહબે, આંગળીમાું દુખાવો છે એટલે ડોક્ટરે શેક કરવા કહ્ુું છે (છોકરાનો જવાબ 
સાુંભળીને િેશીઅમેરીકન ખબુ જ ગસુ્સે થઇ ગયો) 
િેશીઅમેરીકન: એવુું હોય તો તારી પાછળ આંગળી નાખી રાખ ત્યાું તને ખબુ જ ગરમ શેક મળશે. 
ચાવાળો છોકરો: સાહબે અત્યાર સધુી તો ત્યાું જ હતી આ તો તમારો ઓડડર આવ્યો એટલે આપવા 
આવ્યો! 
 
THE CASE AGAINST LORD KRISHNA 
A nun in Warsaw, Poland, filed a case against ISKCON (International Society for 
Krishna Consciousness). The case came up in court. The nun remarked that ISKCON 
was spreading its activities and gaining followers in Poland. She wanted ISKCON 
banned because its followers were glorifying a character called Krishna "who had loose 
morals," having married 16,000 women called Gopikas. The ISKCON defendant to the 
Judge:  "Please ask the nun to repeat the oath she took when she was ordained as a 
nun." The Judge asked the nun to recite the oath loudly. She would not. The ISKCON 
man asked whether he could read out the oath for the nun. Go ahead, said the judge. 
The oath said in effect that 'she (the nun) is married to Jesus Christ'. The ISKCON man 
said, "Your Lordship! Lord Krishna is alleged to have 'married' 16,000 women. There 
are more than a million nuns who assert that they are married to Jesus Christ. 
Between the two, Krishna and Jesus, who has a loose character?" 
The case was dismissed....... 
 
કેજરીવાલના માનમાું બે બોલ - આઈ.આઈ.ટી.-પ્રથમ પ્રયાસે, આઈ.આર.એસ.-પ્રથમ પ્રયાસે, ચીફ 
મીનીસ્ટર-પ્રથમ પ્રયાસે. આપણે તો સાલુું પહલેી કીકે સ્કુટર પણ સ્ટાટડ  નથી થત ુું! 
 



 

 

ઘરવાળીર્ ુએકવાર તો આવ ુબોલે જ ભગવાનનો આભાર માનો કે મારા જેવી સીધી સાિી મળી જો 
કોક માથાભારે ભટકાણી હોતને તો ખબર પડત. ઓલો આખી જજિંિગી મવચારે કે જો આ સીધી સાિી 
આવી હોય તો માથાભારે કેવી હશે? 
 
પતુ્રીના લગ્ન પછી મપતા િીકરીને મળવા સાસરે જાય છે. સાુંજે બુંને વેવાઈઓ છાુંટોપાણી(િારુ 
પીવા) કરવા બેસે છે. 
છોકરાનો બાપ: વેવાઈ, કેટલુું પાણી નાખુું? 
છોકરીનો બાપ: પાણી નહી જોઈએ,નીટ આપો  
છોકરાનો બાપ: શુું? નીટ કેમ પીવો છો? 
છોકરીનો બાપ: અમારે ત્યાું છોકરીના ઘરનુું પાણી નથી પીતા. ( આનુું નામ સુંસ્કાર) 
 
છગન અને મગન િોસ્ત હતા. એ દિવસે બને્ન મળ્યા એટલે છગને પછૂ  ર્ુું, ‘‘અલ્યા મગન, સાુંભળ્ર્ુું 
છે કે ત ુું લગ્ન કરી રહ્યો છે, સાચુું છે?’’ ‘‘હા, સાચુું છે,’’ મગને કહ્ુું, ‘‘િરરોજ રસોઇ કરવી, કપડાું 
ધોવા, કચરા પોત ુું કરવુું... એનાથી હુું કુંટાળી ગયો છુું.’’ ‘લે, કમાલ છે!’ છગન બોલ્યો. 
‘‘કેમ, કમાલ છે?’’ મગને પછૂ  ર્ુું. ‘‘ત્યારે શુું?’’ છગને કહ્ુું, ‘‘એ જ કારણે હુું છૂટાછેડા લેવાનુું મવચારી 
રહ્યો છુું.’’ 
 
ચીનની દિવાલ ધારોકે ભારતમાું હોત તો તે જગતની લાુંબામાું લાુંબી મતુરડી હોત. 
 
નાનપણમાું જો િેડકાને પત્થર મારીએ તો મા-બાપ ધમકી આપતા હતા કે િેડકાને પત્થર મારીશ 
તો પત્ની ગુુંગી મળશે. હવે લાગે છે કે તે વખતે પત્થર મારી િીધો હોત તો સારુું  થાત! 
 
પમત પત્નીને: મને એ બતાવ કે “દહિંમતે મિાડ તો મિિે ખિુા”નો મતલબ શુું થાય? 
પત્ની: જે પમત પોતાની પત્ની સામે “મિડ ” બનવાની દહિંમત કરે તો તેની મિિ ફક્ત ખિુા જ કરી 
શકે છે. 
 
ટીચર: એક ડોલ ભરીને પાણી અને એક ડોલ ભરીને િારુ વાુંિરા અને ગધેડાની સામે મકુવામાું 
આવ્યો, ત્યારે વાુંિરો ડોલમાુંન ુું પાણી પી ને જતો રહ્યો અને ગધેડો એને અડક્ો પણ નદહ. આના 
પરથી તમને શુું શીખવા મળ્ર્ુું? 



 

 

જયુંતી જોખમ: સાહબે એ જ કે જે “િારુ” નથી પીતો એ ગધેડો છે! 
 
હવે તો મોિી સાહબે, અમારા જેવા પ્રશુંર્કોને પણ તમારી વાત ઉપર શુંકા થવા માુંડી છે માટે,  
કોહીનરુનાું હીરાની વાત હવે જવા િો, પહલેા િાઉિ, લળલત મોિી, માળલયાને પકડી લાવો તો ઘણુું 
છે. કમ સે કમ લોકોને તમારામાું રહલેો મવશ્વાસ કાયમ તો રહશેે   
 
મે પણ મારા ધરે કીધુું કે મારે “ઉના” િળલતો ને મળવા જવ ુછે, બાપા: ચોખ્ખુું કે ને કે િીવ જવુું 
છે... 
 
Breaking news: ઓબામા “ઉના” આવવા રવાના...મોિીને સહાય કરવા.... 
 
હવે આ અફવા કોણ ફેલાવી રહ્ુું છે કે કટપ્પા+બાહબુલી=કબાલી 
 
પત્ની િારૂદડયા પમતને: જો હવે પછી આ તમારા હોઠ જો િારૂને અડયા તો હુું મારા હોઠ તમારા 
હોઠને અડવા નદહ િઉં. તમે શુું મવચાર કરો છો? 
િારુડીયો: હુું એ મવચારુું છુું કે કોને પસુંિ કરુું , ૧૮ વરસ જુની સ્કોચ કે પછી ૩૬ વરસ જુના હોઠ? 
 
પુંિર દિવસ પછી પપ્પનુી પત્નીનો જન્મદિવસ હતો. પપ્પ ુબહારગામ હોવાથી તેણે ૨૪ ગલુાબના 
ફૂલ પોતાની ખાસ દુકાનમાુંથી મોકલવા દુકાનિારને કહ્ુું અને લખ્ર્ુું કે મપ્રયે, તારી જેટલી ઉંમર છે 
તેટલા ફૂલ હુું તને મોકલુું છુું. આ બાજુ દુકાનિારને થર્ુું કે આ મારો જૂનામાું જુનો ગ્રાહક છે એટલે 
૧૨ ફૂલ મારા તરફથી ઉમેરી િઉં. આજ સધુી પપ્પનેુ એક વાત સમજાતી નથી કે તેની પત્નીએ 
છૂટાછેડા કેમ લીધા? 
 
કોઈ એ પછુર્,ૂ વગર મવચારે કર્ ુકામ કરો છો? જવાબ: પોતાનાઓ પર મવશ્વાસ 
 
“ઈગો” કોને કહવેાય એ આ નીચેની બે લીટીમાું સ ુુંિર રીતે સમજાવ્ર્ુું છે  
बस इतनी सी बात समिंदरको र्ल गई, एक कागजकी नाि मुझपे कैसे चल गई.. 
 
એક મરધીએ બતક જોડે લવમેરેજ કયાડ એટલે એક મરઘો ગસુ્સે થયો...... 



 

 

મરઘો: અમે શુું મરી ગયા હતા? 
મરઘી: હુું તો તારી જોડે જ લગ્ન કરવા માુંગતી હતી પરુંત ુપપ્પા-મમ્મીની ઈચ્છા એવી હતી કે 
છોકરો “નેવી”માું હોય! 
 
જો કોઈ માણસ તમને પાુંચ મમનીટ સધુી શાુંમતથી સાુંભળે તો તે તમારા મપતા છે  
જો કોઈ માણસ તમને ૧૫ મમનીટ શાુંમતથી સાુંભળે તો તે તમારો ભાઈ છે  
જો કોઈ માણસ તમને એક કલાક સધુી શાુંમતથી સાુંભળે તો તે તમારો મમત્ર છે  
અને આખરે જે માણસ તમને કાયમ સાુંભળવાનો ઢોંગ કરે પરુંત ુતમે કહલેી વાત ખબુ જ 
અગત્યની હોય પણ એક પણ શબ્િ યાિ નદહ રાખે તે તમારો.......તમે ધારી લીધનેુ?...હા...હા...તમે 
સાચા છો......હકીકતમાું તે માણસ “બહરેો” છે.....આ શુું વાત વાતમાું “પમત”....”પમત”ને ઝૂડયા કરો 
છો? 
 
કોઈને ત્યાું મહમેાન આવે અને તેને WIFI નો PASSWORD આપે તેને DIGITAL નાસ્તો કહવેાય 
 
બેંકવાળી બહનેોનો ફોન આવે અને ઓછા વ્યાજે લૉન ઓફર કરે તો ફોન કાપવો નહીં પણ થોડો 
રસ લેવો. પછી નામ પછેૂ તો પોતાનુું નામ મવજય માલ્યા બતાવવુું. બીજીવાર ફોન નહીં આવે. 
 
એક હૈરાબાિી છોકરો સ્કલૂમાુંથી રડતો રડતો ઘરે આવે છે  
માું: કાયકુ રોરા? 
છોકરો: ટીચર મારી મેરેકુ  
માું: કાયકુ મારી તેરેકુ? 
છોકરો: મેને મરુઘી બોલા ઉસકુ  
માું: અરે, કાયકુ એસા બોલા રે! 
છોકરો: કાયકુ બોલા તોહ? હર એક્ઝામ મેં અંડા િેતી મેરેકુ! 
આજ કાલ જાહરેખબરોમાું મમ્મીઓ કેટલી સારી હોય છે. છોકરાઓ કપડા ગુંિા કરીને આવે તો પણ 
હસીને ધોઈ આપે છે અને આપણા વખતમાું તો પહલેા આપણી ધોલાઈ થતી અને પછી કપડાની! 
 
મવચારુું છુું કે “િારુ” છોડી િઉં, પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે કોની પાસે છોડુું? બધા જ િોસ્તારો હરામખોર 
છે, બધો જ િારુ પી જાય એવા છે! 



 

 

 
લગ્ન પછી જ મને ખબર પડી કે બાથરૂમને “રેસ્ટરૂમ” કેમ કહવેામાું આવે છે! 
 
ચાર કોલેજીયનો અકસ્માતમાું મરીને સ્વગડના દ્વાર પર ગયા  
પહલેો બોલ્યો: હુું શીડ્લુ કાસ્ટ છુું, વર્ો પહલેા અમે ખબુ જ દુુઃખ ભોગવ્ર્ુું હત ુું. 
ભગવાન: ત ુું તો નશીબિાર છે કે ૩૫ ટકા માકે એન્જીનીયર થઇ ગયો..ત ુું પાછો ઇન્ડીયા જા અને 
મહનેત કર   
બીજો બોલ્યો: હુું તો શીડ્લુ રાઈબ છુું, અમારા વડવાઓએ ખબુ જ ગલુામી ભોગવી હતી  
ભગવાન: તારા વડવાઓએ દુુઃખ ભોગવ્ર્ુું પણ તે તો ઓછા ટકાએ મેડીકલમાું એડમીશન મેળવ્ર્ુું 
હત ુું, તુું પાછો ઇન્ડીયા જા અને મહનેત કર  
ત્રીજો બોલ્યો: પ્રભ ુઅમે તો ખબુ જ કચડાયેલા વગડનાું ઓ.બી.સી.છીએ અને અમારા વડવાઓએ 
ખબુજ હાલાકી ભોગવી હતી  
ભગવાન: તમે તો પેલા બે કરતા પણ કોઈ પણ જાતની તકલીફ વગર પહલેા અને આજે પણ 
બધો લાભ મેળવો છો, તુું પણ પાછો ઇન્ડીયા જા અને મહનેત કર  
ચોથો બોલ્યો: પ્રભ ુહુું ઉચ્ચ જ્ઞામતનો છુું...ત્યાું જ તેને વચ્ચે અટકાવીને  
ભગવાન: હવે મને રડાવશે કે શુું? તુું તો આટલો બધો હોમશયાર હોવા છતાું તે ઇન્ડીયામાું “નરક”ની 
યાતના ભોગવી છે....ચાલ અંિર સ્વગડમાું આવી જા...હવે સખુ ભોગવ.... 
 
સાસરેથી ફોન આવ્યો… “જમાઈરાજ, કાલે તમારા સાળા માટે છોકરી જોવા જવાનુું છે. તમે અહીંયા 
આવી જજો”. 
જમાઈરાજુઃ છોકરી તમે તમારી રીતે જ પસુંિ કરી લેજો. અહીંયા હુું પોતે મારો મનણડય લેવામાું થાપ 
ખાઈ ગયો છુું. 
 
સકડસમાું એક સુુંિર ર્વુતીએ મસિંહને દકસ કરી, તે જ વખતે રીંગ માસ્ટરે જાહરેાત કરીને ચેલેન્જ કરી 
કે કોઈ આવુું કરી બતાવે તેને ૧૦૦૦૦ રૂમપયા ઇનામ! એક બાપએુ હાથ ઉંચો કયો, એટલે રીંગ 
માસ્ટરે બાપનેુ કહ્ુું દરિંગમાું આવી જાવ. 
બાપ:ુ હુું આવુું, પણ તે પહલેા પેલા મસિંહને ત્યાુંથી આઘો કરો! 
 
રાહલુ: માું, મેં ચાર કલાક ગજુરાતના ખેડૂતો સાથે મવતાવ્યા  



 

 

સોમનયા: શાબાશ બેટા, એમની પાસે ત ુું શુું શીખ્યો? 
રાહલુ: ચાલ ભરૂા, માવો ખવડાવ! 
 
મા-બાપ આપણી  માટે “ATM CARD” બની શકે છે, તો આપણે એમના માટે “AADHAR CARD”  
કેમ બની શકતા નથી !!! 
 
ભવુાએ ધણુતા ધણુતા હાક પાડી, માુંગ માુંગ માગે તે આપુું. 
પાટીિાર સફાળા જાગ્યા, માું અનામત આપો. 
ભવુો સાયલન્ટ...બબડયો...હ ુમેલડી છુ...આનુંિી નહીં 
 
फारूक अब्दलु्ला का कहना है फक बुरहान िानी अिंनतम बिंदा नहीिं है. 
तो भाईसाहब इिंडडयन आमी कौन सा िल्डस टूर पर जा रही है, ठोकते रहेंगे! 
 
ભારતમાું સૌથી ઉત્તમ, આનુંદિત અને મફત વધૃ્ધાશ્રમ કયો? 
એક બાળકે જવાબ આપ્યો: “સુંસિ ભવન” 
 
બાપ ુકારની બેટરી બિલાવવા ગયા.  
ગેરેજવાળો: બાપ,ુ “એક્સાઈડ” લગાવી િઉં? 
બાપ(ુથોડો મવચાર કરીને): ઘડી ઘડી કોણ ધક્કા ખાય, તુું એમ કર બને્ન સાઈડ લગાવી િે! 
 
પડોશમાું સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા હતી. એક નાનો છોકરો આરતી લઈને આવ્યો એટલે મેં 
મારા પાકીટમાુંથી કોઈ જોઈ નદહ તેમ મારી ફાટેલી અને ચીમળાયેલી િસની નોટ થાળીમાું મકૂી 
િીધી. ખબુ જ ગીરિી હતી ત્યાજ મારી પાછળ ઉભેલા એક ડોશીમાએ મારા ખભા પર હાથ 
થપથપાવ્યો અને પાુંચસોની નોટ મને આપી. મેં એ રૂ.૫૦૦ની નોટ આરતીની થાળીમાું મકૂી િીધી,  
તે વખતે મને િસની ફાટેલી નોટ મકૂી તે બાબતની શરમ પણ આવી.  બહાર નીકળતી વખતે મેં 
શ્રિાપવૂડક ડોશીમાને નમસ્કાર કયાડ એટલે ડોશીમાું બોલ્યા, તમે પાકીટમાુંથી િસની નોટ કાઢતા 
હતા ત્યારે તમારી રૂ.૫૦૦ની નોટ નીચે પડી ગઈ હતી જે મેં તમને પાછી આપી! 
 
રજનીકાુંત નવા સીમ કાડડથી P.M. મોિીને ફોન કરે છે  



 

 

રજનીકાુંત .:- હલ્લો.. 
મોિી :- હા રજનીકાુંત બોલો. 
રજનીકાુંત :- સીમ કાડડ નવ ુછે છતાું કેમ ખબર પડી ? 
મોિી :- ફોન સ્વીચ ઓફ હતો, છતાું રીંગ વાગી એટલે. ... 
 
સેટેલાઇટ ને કહી િો કે કોઈ એકાદુું  પોકેમોન ઘરડા ઘરમાું પણ લગાવી િે, જજિંિગીની ખરી રમત 
આજ-કાલના બાળકોને સમજાઈ જશે. અજીબ કલ્ચર છે આ િેશનુું સાહબે, અહીં માણસ ખોવાયો 
છે....ને લોકો POKEMON ગોતે છે...! 
 
આજે એક મમત્રએ શેરબજારની સુુંિર વ્યાખ્યા કરી. શેરબજાર એ એક એવુું માધ્યમ છે જે ખબુ 
અઘીરા લોકોનાું નાણાું, ખબૂ જ ઘીરજવાન લોકોનાું ખાતામાું રાન્સફર કરી આપે છે 
 
એક પોપટ (પક્ષી) અને તેનો માળલક મવમાનમાું સફર કરી રહ્યાું હતા. એરહોસ્ટેસને જોઈ પોપટે 
સીટી મારી. એરહોસ્ટેસે પાછુું વળીને જોઈ સ્માઈલ આપી. આ જોઈ પોપટના માળલકે પણ સીટી 
મારી. એરહોસ્ટેસ નારાજ થઈ ગઈ અને તેણે ફરીયાિ કરી િીધી. બને્નને મવમાનમાુંથી બહાર ફેંકી 
િેવાની જાહરેાત થઈ. િરવાજા પર પોપટે માળલકને કહ્ુું ઉડતા આવડે છે? 
માળલક: નહીં 
પોપટ: તો પછી સીટી શુું કામ મારી? 
 
પત્ની :- પમત  ને  અલા પેલો માણસ ક્ારનો મને જોયા કરે છે. 
પમત(પત્નીને): એ તો તને જોવાનો જ, એમાું હુું કશુું  કરી શકુું તેમ નથી. 
પત્ની :- કેમ 
પમત :- એ ભુંગારવાળો છે  
 
ગણીતના મશક્ષક : ચુંદુ, બોલ ૨,૪,૮,૧૬ એ શુું છે 
ચુંદુ : ઝી,સ્ટાર,કલર અને કાટુડન નેટવકડની ચેનલના નુંબરો 
 
આનુંિી બેને ઉંમરનુું બહાનુું કાઢ્ુું છે, બાકી રાજીનામા પાછળનુું સાચુું કારણ..પોકીમોન પકડવા 
માટેનો સમય નહોતો મળતો એ છે 



 

 

 
"ઉના" હૃિયે આનુંિીબેનના મનણડયન ુ"હાદિિક" સ્વાગત છે. 
 
રઘલો: બાપ,ુ પથરી થઇ હોય તો કયાની “માનતા” રખાય? 
બાપ:ુ નાની પથરી થઇ હોય તો “િીવ”ની અને મોટી થઇ હોય તો “ગોવા”ની.. 
 
એક આરબ શેખ લુંડનમાું ટેક્ષીમાું બેઠો. એણે ટેક્ષી ડ્રાઈવરને રેદડયો સ્વીચ ઓફ કરવા કહ્ુું અને 
કહ્ુું કે અમારા ધામમિક ગ્રુંથોમાું કહ્ુું છે કે કોઈ પણ જાતનુું મ્ર્ઝુીક સાુંભળવુું નદહ કારણ કે અમારા 
ધમડગરુુના વખતમાું સુંગીત ન હત ુું, ખાસ કરીને વેસ્ટનડ મ્ર્ઝુીક કે જે નાક્સ્તક લોકો માટે છે. ટેક્ષી 
ડ્રાઈવરે નમ્રતાથી રેદડયો સ્વીચ ઓફ કયો, ટેક્ષી ઉભી રાખી અને આરબનો િરવાજો ખોલી નાખ્યો.  
આરબ શેખ: આ ત ુું શુું કરે છે? 
ટેક્ષી ડ્રાઈવર: તમારા ધમડગરુુનાું વખતમાું કોઈ ટેક્ષી ન હતી, કોઈ બોમ્બ ન હતા, કોઈ પ્લેન 
હાઈજેક ન થતા, વેસ્ટનડમાું શોધ થયેલા લાઉડ સ્પીકરો ન હતા, શસુાઈડ એટેક ન હતા, 
આર.ડી.એક્શ. ન હત ુું, એ.કે.૫૬ ન હતી, આખી દુમનયામાું ફક્ત ચારેબાજુ શાુંમત હતી. માટે ચપુચાપ 
ટેક્ષીમાુંથી ઉતરી જા અને ઉંટની રાહ જો 
 
ભરૂો હોટલમાું ગયો: એ વેઈટર  
વેઈટર: બોલો શેઠ, શુું ખાસો? 
ભરૂો: આ ટેબલ ખરુસી હટાવી લે, આજ તો ગલોટીયા ખાવા છે, આનુંિી ગઈ એ ખશુીમાું!!!! 
 
મોિી : દુમનયા ની એવી કોઈ જગ્યા નથી જ્યાું હુું નદહ ગયો, હોવ..ખણેૂ ખણેૂ જય આવ્યો છુું 
બાપ ુ: સાસરે ગયા છો ક્ારેય ??? 
 
“મનકી બાત”માું સાહબેે પ્રજા જોગ હાકલ કરી હતી કે રક્ષાબુંધન મનમમતે્ત બહનેનો વીમો ઉતારવો, 
પરુંત ુઅહી તો બેનનો જ વીમો પાકી ગયો! 
 
લખભુા: ઉપરની સીટ મળી હતી એટલે રેનમાું ઊંઘ નહીં આવી. 
તખભુા: તો નીચેની સીટવાળાને મવનુંતી કરવી હતી ને? 
લખભુા: નીચેની સીટ ઉપર કોઈ હત ુું નહીં, ખાલી હતી. 



 

 

 
એક જાપાનીસ,એક અમેદરકન,એક રમશયન અને એક ગજુરાતી ભેગા થયા. જપાનીસે કહ્ુું હુું 
જાપાનનો ખબુ જ પૈસાિાર માણસ છુું અને મારે દુમનયાની સૌથી મોઘી િસ પેનો ખરીિવી છે. 
અમેદરકને કહ્ુું હુું અમેદરકાનો ખબુ જ ગભડશ્રીમુંત માણસ છુું અને હુું દુમનયાની સૌથી મોઘી પાુંચ કાર 
ખરીિવા માુંગ ુછુ, રશીયને કહ્ુું હુું પણ રમશયાનો સૌથી વધારે પૈસાિાર માણસ છુું, મારે દુમનયાની 
સૌથી મોંઘી સબમરીન ખરીિવી છે. ગજુરાતી આ બધુું ચપુચાપ સાુંભળતો હતો તે ધીરેથી બોલ્યો, 
પણ હુું “આ બધુું વેચવા નથી માુંગતો". 
 
બેન જાય છે, જાય છે, એમ ટાઢા પાણીએ બેન નદહ ગયા પણ “ઉના” પાણીએ જરૂર ગયા. કારણ કે 
અત્યારે જ ન્ર્ઝુમાું આવ્ર્ુું હત ુું કે “ઉના”ઈ માું ગરમ પાણીના ઝરા પાછા ચાલ ુથઇ ગયા  
 
ગજુરાતી છીએ, સાહબે, ધુંધો કરી પણ લઈએ...ધુંધે લગાડી પણ િઈએ..!! 
 
कोई भी पुराना 'माल' लाइए और नया 'आइटम' ले जाईये! इस तरह के ऑफर देने िाले िादीिुदा 
लोगों की जज्बातों से र्ेलते हैं। ईश्िर इन्हें कभी माफ नहीिं करेगा 
 
એક ડોશીએ કોટડમાું છૂટાછેડા માટે અરજી કરી. જજે િોશીને પછૂ્ુું કે આટલા બધા લાુંબા વખત 
સાથે રહ્યા પછી છૂટાછેડા લેવાનુું કારણ? 
ડોશી: જજ સાહબે, મારા પમત મારાપર માનસીક અત્યાચાર ગજુારે છે  
જજ: એ કેવી રીતે? 
ડોશી: એને જયારે મરજી થાય ત્યારે મને ખરીખોટી સુંભળાવે છે અને હુું જયારે સામે જવાબ 
આપવાનુું શરુ કરુું  ત્યારે એ કાનમાુંથી મશીન કાઢી નાખે છે   
 
એક અમિાવાિી એ.સી.ફસ્ટડ  ક્લાસમાું એકલો  જ મસુાફરી કરતો હતો. ત્યાું થોડા વખત પછી એક 
સુુંિર ર્વુતી આવીને એની સામે બેસી ગઈ. થોડા વખત પછી તે અમિાવાિી પાસે ગઈ અને કહ્ુું 
તારી પાસે જે કઈ હોય તે ત ુું મને આપી િે નદહ તો હુું સ્ટેશન આવશે ત્યારે બમુાબમુ કરીને કહીશ કે 
તે મારી છેડતી કરી છે. અમિાવાિીએ એક કાગળ લીધો અને તેમાું લખ્ર્ુું કે હુું ગુુંગો અને બહરેો છે 
માટે તારે જે વાત કરવી હોય તે આ કાગળમાું લખીને આપ. પેલી સ્ત્રીએ જે તેણે અમિાવાિીને કહ્ુું 



 

 

હત ુું તે લખીને આપ્ર્ુું. એ કાગળ હાથમાું લઈને અમિાવાિીએ કહ્ુું હવે તારે જેટલી બમુાબમુ કરવી 
હોય તેટલી કર, મારી પાસે લખાણમાું સાળબતી છે.   
 
સમય બલવાન હોય છે સાહબે, બાકી એક બાજુ એક ગજુરાતી આખો િેશ ચલાવે છે 
અને બીજી બાજુ એ જ ગજુરાત ને ચલાવવા બબ્બે સી.એમ?? 
 
આજે બે િારૂદડયાઓ GST પર વાત કરતા હતા. એનો મતલબ “ગોવા”નાું રેટ પર જ આપણને 
અદહયાું મળશે! 
 
બેંકો હડતાલ કેમ પાડે છે? થોડો વખત ગોટાળા વગર કારભાર ચાલે એટલા માટે! 
 
એક સ્ત્રીની ગાડી એક ભાઈ સાથે અથડાઈ અને બુંને ગાડીને ખબુ જ નકુસાન થર્ુું. પરુંત ુબુંને 
હમેખેમ બચી ગયા. પેલી સ્ત્રીએ પેલા ભાઈને કહ્ુું કે હવે જે થવાનુું હત ુું તે થઇ ગર્ુું. એનાથી દુુઃખી 
થવાનો કોઈ મતલબ નથી. મારી ગાડીમાું વ્હીસ્કીની બોટલ બચી ગઈ છે તો ચાલો ગમ ભલૂાવવા 
થોડુું થોડુું પી લઈએ. ગ્લાસ નથી તો તમે પહલેા પીઓ એમ કહીને તે સ્ત્રીએ બોટલ પેલા ભાઈને 
આપી. પેલા ભાઈએ અડધી બોટલ પીને સ્ત્રીને પાછી આપી. સ્ત્રીએ બોટલનુું ધાકણુું બુંધ કરીને 
ગાડીમાું બોટલ મકૂી, એ જોઈને પેલા ભાઈએ કહ્ુું, કેમ તમે નથી પીવાના? પેલી સ્ત્રીએ જવાબ 
આપ્યો થોડીવાર રાહ જુવો મેં પોલીસને ક્ારનો ફોન કરી િીધો હતો. આમાું હવે મારો તો કોઈ 
વાુંક જ ના કહવેાય.( બોધ: સ્ત્રીઓની વાતમાું બહ ુલપેટાઈ જવુું નદહ)   
 
ભારતીય નારી બીજા જન્મમાું પણ એ જ પતી મળે એવુું ભગવાન પાસે કેમ માુંગે છે? 
કારણ કે આટલી બધી મહનેત કરીને રેમનિંગ આપી રેન કયો હોય તો બીજા જનમમાું પાછી માથાકટૂ 
કોણ કરે? 
 
આ વરે્ મવજય નામની બોલબાલા રહી, એક ભાગી ગયો અને બીજો લાગી ગયો 
 
હવે અગરબત્તી યે બે પ્રકારની હોય છે, એક ભગવાન માટે અને બીજી મચ્છર માટે. તકલીફ ત્યાું 
થાય છે કે ભગવાન આવતા નથી અને મચ્છર જાતા નથી. 
 



 

 

જજિંિગી પણ સાલી EAR PHONE ના વાયર જેવી છે, ગમે તેટલી સાચવીને મકુો પણ ગુુંચવાઈ જ 
જાય છે 
 
બાપ ુની ડેલી પાસે ભીખારી જમવા બેઠો 
બાપ ુ: શુું કરે છે? 
ભીખારી: ખાઉં  છુું. 
બાપ:ુ રોટલી કોરી કેમ ખાય છે? ઘી લગાડી િઉં ? 
ભીખારી: ના કાલે શાક ગરમ કરવા િીધુું તેં હજુ સધુી નથી આવ્ર્ુું 
 
પત્ની :- જો હુું ખોવાઈ જાવ તો તમે શુું કરો ? 
પમત :- હુું મનમડળ બાબા પાસે જાવ 
પત્ની;- તમે કેટલા સારા છો. તમે ત્યાું જઈ ને તેમને શુું પછૂશો ? 
પમત :- હુું કહીશ કે બાબા આપકી કૃપા આની શરૂ હો ગઈ 
 
સમઝમાું નદહ આવે એવી બાબતોની યાિીમાું GST બીજે નુંબરે પહુુંચી ગયો, પત્નીનો મડુ હજુ પણ 
ટોપ પર છે  
 
કાલથી ગજુરાત રોજ ૧ થી ૪ બુંધ રહશેે કેમ કે નવા CM રાજકોટના છે હો! (રાજકોટમાું વર્ોથી 
બધી દુકાનો/માકેટ ૧ થી ૪ બુંધ હોય છે) 
 
પમત: સાુંભળ, જો હુું કોપોરેટર બન્યો તો આખા શહરેને બિલી નાખીશ, જો મખુ્યમુંત્રી બન્યો તો 
આખા દિલ્હીને બિલી નાખીશ અને જો વડોપ્રધાન બન્યો તો આખા િેશને બિલી નાખીશ. 
પત્ની: તમને કેજરીવાલ કરડયો છે કે શુું? ક્ારના બબડ બબડ કરોક છો આ બિલી નાખીશ ને તે 
બિલી નાખીશ. િારુ ઓછો પીઓ અને લુુંગીને મારી સાડી સમજીને પહરેી રાખી છે તે પહલેા 
બિલો, પછી બીજુ ું બિલવાના લવારા કરો! 
 
પત્ની: તમે િરેક વાતમાું મારા મપયરીયાઓને વચ્ચે લાવો છો, જે કહવે ુું હોય તે મને ડાયરેક્ટ કહો  
પમત: મારી વાત સાુંભળ, જો ટી.વી.માું કઈ ખરાબ થાય તો કોઈ ટી.વી.ને થોડુું કઈ કહવેાય, ગાળ 
તો કુંપનીવાળાને જ આપેને? 



 

 

 
છોકરીઓ લાલ કલરની લીપ્સ્ટીકનાું વીસ શેડ વચ્ચેનો તફાવત આસાનીથી કહી શકે છે અને 
છોકરાઓ શેમ્પનુી જગ્યાએ કુંડીશનરથી નહાશે અને નહાઈને બહાર નીકળીને કહશેે કે આ શેમ્પ ુ
કોણ લાવ્ર્ુું? અક્કલ વગરના, લાવતા તો આવડતુું નથી, ફીણ તો થત ુું નથી 
 
લખભુા: રઘલા, એક દિવસ ગીરમાું હુું વાડામાું ઉભા કરેલા સુંડાસમાું જાજરૂ કરવા ગયો. ત્યાું 
સુંડાસમાું એક મસિંહને બેઠેલો જોયો. 
રઘલો: પછી શુું થ્ર્ુું બાપ?ુ 
લખભુા: મેં તો મસિંહને કઈ િીધુું તારે જાજરૂ કરવુું હોય તો આરામથી કર, મારે તો થઇ ગ્ર્ુું છે! 
 
જયારે ઘરમાું આપણા લગ્નની ચચાડ ચાલ ુથાય ત્યારે એવુું લાગે જાણે આપણને ચુુંટણી લડાવવાની 
તૈયારી થઇ રહી છે. જયારે સામેનુું પાત્ર હા પાડે ત્યારે એવુું લાગે કે જાણે “આપણને ટીકીટ મળી 
ગઈ”. જયારે મહમેાનોને આમુંત્રણ આપવા જવાનુું હોય ત્યારે એવુું લાગે જાણે “આપણો ચુુંટણી 
પ્રચાર ચાલ ુથઇ ગયો”. લગ્ન થઇ જાય એટલે બે-ચાર દિવસ સધુી એવુું લાગે “જાણે આપણે 
ચુુંટણી જીતી ગયા અને ધારાસભ્ય બની ગયા”. બે-ચાર વર્ડ પછી બાલ-ગોપાલ આવે ત્યારે એવુું 
લાગે કે “જાણે આપણે મખુ્યમુંત્રી બની ગયા. પાુંચ વર્ડ પછી એવુું લાગે “સાલુું, કોઈ કૌભાુંડમાું 
ફસાઈ ગયા”. 
 
પુંિર વરહ પેલા સમોસ ુ૧ રૂમપયામા આવત ુઅને મોબાઈલ કોલ ૮ રૂમપયા હતો. હવે સમોસ ુ૮ 
રૂમપયાન ુથઈ ગર્ ુઅને ફોન કોલ ૧ રૂમપયામા થઈ ગયો એટલે મોંધવારી વધી નથી પણ આડી 
અવળી થઈ ગઈ છે 
 
નકડમાું ખબુ જ ઘોંઘાટ થતો હતો અને સ્વગડ સધુી અવાજ જતો હતો. એટલે ભગવાને યમરાજને 
પછૂ્ુું આ ઘોંઘાટ શાનો છે? નકડમાું લોકો દુુઃખી થઈને ઘોંઘાટ કરે છે?  
યમરાજ: નાું પ્રભ,ુ આ તો ગજુરાતી લોકો છે. ગમે ત્યાું ભેગા થાય એટલે મોજમઝા કરીને નકડ ને 
પણ સ્વગડ બનાવી િે એવી એમનામાું આવડત છે.   
 
લખભુા જ ુંગલમાું વાઘનો મશકાર કરીને તેનુું ચામડુું લઈને ઘરે આવે છે. 
લખભુા: આજે તો ગજબ થઇ ગર્ુું હોત. હુું જો મનશાન ચકુી ગયો હોત તો વાઘ મને મારી નાખતે. 



 

 

સુંતોકબા: ખરેખર એવુું જ બન્ર્ુું હોત તો હુું તો બરબાિ થઇ ગઇ હોત  
લખભુા: એ કેવી રીતે? 
સુંતોકબા: તમારુું ચામડુું તો કુંઈ કામમાું નહીં આવતે! 
 
છોકરો: હપે્પી “ફે્રન્ડશીપ ડે” 
છોકરી: ભાઈ, “ફે્રન્ડશીપ ડે”નુું તો એડમીશન બુંધ થઇ ગર્ુું છે, હવે તો “રક્ષાબુંધન”નાું ફોમડ ભરાવા 
માુંડયા છે! 
 
પુંચાયતની બહાર બૉડમાું લખ્ર્ુું હત,ુ અંગઠૂો માયાડ પછી અંગઠૂાની શાહી ભીંતે લછૂવી નદહ. નીચે 
કોઇએ બહ ુસરસ વાક્ લખ્ર્ુું " આ લખેલુું વાચતાું આવડતુું હોય ઈ અંગઠૂો મારે ખરો. 
 
ફરસાણ ની દુકાન પર એક મેડમ આવ્યા, એકટીવાને સટ્ટાક િઈને ઘોડી ચડાવીને... ઠાક ઠાક 
સેન્ડલનો અવાજ...ગોગલ્સ સાથે જોરિાર એન્રી હો. બે ત્રણ પડીકા હાથમાું ફેરવી એક પડીકુું 
હાથમાું લઇ ને કે્, આ વેનીલા ગાુંઠીયાની શુું પ્રાઈઝ છે ? 
દુકાનવારો કે્: મારી બેન ત ુપડીકામાું સરખુું વાઇચ, Vanela (વણેલા) Gathiya લખ્ર્ુું છે! વેનીલા 
ગાુંઠીયા અમારી હાત પેઢી માું કોઇયે નથી જોયા! 
 
મકાન માળલક: િીકરા, આખો વર્ડ તારી ઘણી બધી બહનેો અદહયાું આવતી હતી, પણ જો રક્ષા 
બુંધનને દિવસે એક પણ નદહ આવી તો આ મકાન ખાલી કરી નાખજે! 
 
બે્રકીંગ ન્ર્ઝુ: મોિીજી ખબુ જ રસપવૂડક અને ધ્યાનથી ઓલક્મ્પકની ઓપનીંગ સેરીમની જોતા હતા, 
એ જ જાણવા માટે કે ક્ાું ક્ાું િેશની મલુાકાત કરવાની બાકી છે 
 
राहुल गािंधी को 2 घिंटे सुनने के बाद सब फकसानोंने 100-100 रूपये इकट्ठे फकये और सोननया गािंधी 
को देते हुए बोले फक, मैडम मुआिजा तो आपको भी ममलना चादहये क्योंफक “फसल” तो आपकी भी 
र्राब हुई है..! 
 
हेल्लो ! सुर्षमा विराज बोल रही हैं? 
सुर्षमा: हााँ जी,, बोमलये क्या समवया हैं आपकी? 



 

 

मैडम जी, मेरे पनत विदेि में फाँ स ेहुए हैं, उनको भारत लाने में मेरी मदद कीस्जये.... 
सुर्षमा: जी,, आप अपना नाम बताइये और आप बोल कहााँ से रहे हैं... 
मैडम,, मैं जसोदाबेन बोल रही हूाँ,, अहमदाबाद सें.... 
सुर्षमा: बेहोि 
 
15મી ઓગસ્ટ આવી ગઈ! Independence Day!  
બધા કુુંવારા બોલો: આઝાિી મારી છે અને બધા પરણેલા બોલો: “આ જાડી મારી છે” 
 
એક છોકરો ટામેટા ભરેલી ટોપલી સાઈકલ પર લઈને જતો હતો. પથ્થર પર અથડાવાથી ટોપલી 
પડી ગઈ અને બધા ટામેટા વેરાઈ ગયા અને કેટલાક તો ફૂટી ગયા. ત્યાું જ એક અમિાવાિી 
ભીડમાુંથી અંિર આવ્યો અને બોલ્યો, ગુંિકી તો દુર થઇ જશે પરુંત ુઆ છોકરાનો માળલક એની શુું 
હાલત કરશે? એના પગારમાુંથી પૈસા કાપી લેશે. એ ળબચારાને મિિ કરો. લો મારા તરફથી ૧૦ 
રૂમપયા. બધાએ સહાનભુમુત બતાવીને િસ િસ રૂમપયા આપ્યા. છોકરો ખશુ થઇ ગયો કારણ કે જે 
પૈસા મળ્યા એ ટામેટાની દકિંમત કરતા પણ વધારે હતા. બધાના ગયા પછી એક માણસે એ 
છોકરાને કહ્ુું પેલો માણસ નદહ હોત તો આજે તો તારુું આવી જ બન્ર્ુું હોત.  
છોકરો: એ અમિાવાિી જ મારો માળલક છે. આ સડેલા ટામેટા માટે તેણે શાકમાકેટનાું વેપારી જોડે 
૫૦૦૦ રૂમપયાની શરત મારી હતી કે આ સડેલા ટામેટા છે તે ફેંકી િઈને પણ નફો કરશે! 
 
ગરુુ: ચાણક્એ કહ્ુું હત ુું કે તમારે એક જ દુશ્મન સાથે વારુંવાર ર્િુ નદહ કરવુું જોઈએ. નહી તો 
તમે તમારા બધા જ િાવપેચ તેને શીખવી િેશો. પમત-પત્નીના સબુંધોમાું પણ આવુું જ થાય છે. 
બુંને યોિાઓ જજિંિગીભર લડતા લડતા એક બીજાની વાર કરવાની પિમતથી એટલા બધા 
માદહતગાર થઇ જાય છે કે જજિંિગીભર ર્િુ ચાલત ુું જ રહ ેછે 
મશષ્ય: તો પછી ગરુુજી શુું કરવુું જોઈએ? 
ગરુુ: દુશ્મન બિલી નાખવો જોઈએ! 
 
આખા ભારતમાું િારુ કે વાઈન લેવા માટે િારૂની દુકાને જવુું પડે છે, પણ ગજુરાતમાું હોમ ડીલીવરી 
થાય છે. આ કઈ ઓછો મવકાસ કહવેાય? ગમતશીલ ગજુરાત 
 
જીવલો: બાપ,ુ આ મોિીજીએ ૧૫મી ઓગસ્ટે ૫૬ ઇંચની છાતી જેવુું ભાર્ણ કેમ નો કર્ુું? 



 

 

બાપ:ુ જીવલા, મોિીજી ભલૂમાું એમની ૫૬ ઇંચની જીભની જગ્યાએ છાતી બોલી ગીયાતા! 
 
“Save Tiger” कहनेिाले समाज सेिी होते हैं और “Save Dogs” कहनेिाले पिु प्रेमी होते हैं। तब 
“Save Cows” कहनेिाले कट्टरपन्थी कैसे हो गये? इसका जिाब अगर फकसी के पास हो, तो बताने 
की जरूर कृपा करे । 
 
 
 
વાણુંિ(બાપનેુ): બાપ,ુ કુુંવરને સેંડા આવ્યા...(બાપએુ ખેંચીને વાણુંિને ઝીંકી િીધી)  
વાણુંિ: બાપ ુમને કેમ માયો? 
બાપ:ુ એમ બોલાય કે કુુંવરને સેંડા પધાયાડ  
 
એક ભાઈની પત્ની દકડનેપ થઇ ગઈ. અપહરણકતાડએ તેના પમતને તેની પત્નીની એક આંગળી 
કાપીને મોકલી અને પૈસાની માુંગણી કરી.  
પમતએ તેને જવાબ મોકલ્યો : આંગળી તો બીજા કોઈની પણ હોઈ શકે? “માથુું મોકલ માથુું” 
 
એક બહને િારૂના બારની બહાર િારુનાું ગેરફાયિા મવશે લોકોને સમજાવતા હતા. ત્યાું છગન 
પોટલી બારમાુંથી બહાર નીકળ્યો. બહનેે તેને ઉભો રાખ્યો. 
બહને: છગનભાઈ ધારો કે તમે મતૃ્ર્ ુપામીને સ્વગડનાું િરવાજા પાસે પહોંચી ગયા અને તે વખતે 
તમારા શ્વાસમાું િારૂનુું વાસ આવતી હોય તો ભગવાન તમને સ્વગડમાું પ્રવેશવા િેશે? 
છગન પોટલી: બહને તમે પણ ખરા છો. જયારે હુું મરીને સ્વગડમાું જઈશ ત્યારે મારો શ્વાસ તો અહી 
છોડીને જવાનો છુું! 
 
ગજુરાતીમાું કહવેત છે કે ૧૬ “સાન” અને “૨૦” સે વાન...૨૦૧૬માું તો બુંને ભેગા...સાચવજો 
બાપલીયા! આવી તો આવી નદહ તો ગઈ! 
 
ખબર નથી પડતી કે કોણ કહ ેછે કે દૂધ-ઘી માું તાકાત હોય છે, મેડલ તો બધા મપત્ઝા-બગડરવાળા 
લઇ ગયા....જમાના સાથે કિમ મમલાવો તો મેડલો આવશે! Rio 2016 
 



 

 

બાપએુ મવમાનમાું ઊભા થઈને બરાડો પાડયો : ‘હાઈજેક !’ 
બધા ડરી ગયા પણ ત્યાું તો બીજા છેડેથી ઊભો થયેલ જેક સામે બોલ્યો : ‘હાય નાથભુા…!’ 
 
પત્ની: સાુંભળો છો. મારી ઉંમર પચાસ વર્ડની થવા છતાું તમારો એક મમત્ર મારી સુુંિરતાના વખાણ 
કરતો હતો. 
પમત: ઉસ્માન હશે? 
પત્ની: તમને કેવી રીતે ખબર પડી? 
પમત: એ સાલો ભુંગારનો વેપારી છે 
 
બુંતાના ભાઈને એક ખનુ બિલ ફાુંસીની સજા મળે તેવ ુું હત ુું. સુંતા જ્ર્રુીમાું હતો એટલે બુંતાએ તેને 
લાુંચ આપીને ભાઈની સજામાું ઘટાડો થાય એવુું બીજા જ્ર્ુુંરીઓને સમજાવી લેવા કહ્ુું. બીજા 
અઠવાડીએ જ્ર્ુુંરીઓએ સુંતાના ભાઈને િસ વર્ડની સજા જાહરે કરી. બુંતા સુંતાને મળવા ગયો અને 
તેનો આભાર માન્યો. એટલે સુંતાએ કહ્ુું કે બધા જ્ર્ુુંરીઓને સમજાવવુું ઘણુું જ મશુ્કેલ હત ુું કારણ કે 
બધા જ્ર્ુુંરીઓ તેને મનિોર્ છોડી મુુંકવાના મતના હતા! 
 
પહલેા ભણી લે પછી રમવા જજે, આ વાક્ના અમલથી જ ભારત ઓળલક્મ્પકમાું ચુંરકોથી વુંળચત 
રહ્ુું છે 
 
Dear Friends, Please do not send me messages related to independence. I am married,  
It hurts!!!! 
 
આજ સધુી જુગારની મડૂી અને મહુડીની સખુડી કોઈ ઘરે નથી લઈ ગયા 
 
સરિારજીએ એક નુંબર ડાયલ કયો તો બીજા નુંબર પરથી કોઈ એક છોકરીએ રીસીવ કયો. 
સરિારજી: હલેો, કોણ? 
છોકરી: હુું, સીતા 
સરિારજી: અરે યાર, આતો અયોધ્યાનો નુંબર લાગી ગયો...સોરી,માતે! 
 



 

 

એક ર્વુાન એક દિવસ પોતાના ફામડમાું તળાવની આસપાસ ઉગેલા ઝાડો પરથી ફળો તોડવા માટે 
બાસ્કેટ લઈને ગયો. ત્યાું ચાર-પાુંચ સુુંિર ર્વુતીઓ તળાવમાું સ્નાન કરતી હતી તે બધી તળાવની 
અંિર આખુું શરીર ઢાુંકીને ફક્ત મોઢુું ઉપર રાખીને બોલી, તુું જશે પછી જ અમે બહાર નીકળીશુું. 
એટલે પેલા ર્વુાને કહ્ુું, હુું તમને નગ્ન જોવા માટે અદહયાું નથી આવ્યો, હુું તો તળાવમાું મગરોને 
ખોરાક નાખવા આવ્યો છુું. જેવુું પેલી ર્વુતીઓએ આ સાુંભળ્ર્ુું કે બધી તરત તળાવની બહાર 
આવી ગઈ. સારાુંશ: બધા પરુુર્ો એક જ જાતના હોય છે    
 
વરસાિનુું કામ બાજુવાળી ભાભી જેવ ુથઈ ગર્ ુછે, તૈયાર થઈને નીકળે છે પણ આપણી બાજુ 
જોતી નથી 
 
આજનુું જ્ઞાન: લોકો પહલેા “સેલરી” સુંતાડતા હતા, પછી “જ્વેલરી” સુંતાડવા લાગ્યા અને હવે 
મોબાઈલની ગેલેરી સુંતાડે છે 
 
 
અમેદરકામાું પમત ગજુરી ગયો. પમતનાું કોફીનને કબરમાું િાટવા નીચે મકુ્ુું. ત્યાું જ તેની પત્ની 
િોડીને આવી અને પમતની બાજુમાું સઈુ ગઈ. બધાને એકિમ શોક લાગ્યો અને આ ૨૧મી સિીનુું 
નવુું નાટક શુું છે તે માટે મવચારમાું પડી ગયા. પત્નીએ પોતાનો ફોન કાઢયો, સેલ્ફી લીધી અને 
ફેસબકુમાું કોમેન્ટ પોસ્ટ સાથે કરી, “સ્મશાનમાું, પ્રીસ્ટ અને બીજા પચાસ લોકો સાથે મવધવાપણની 
લાગણીઓ”. 
 
આ િેશનુું બુંધારણ અને તેને ઘડનારને શત  શત  વુંિન કારણ કે 86 કરોડના બુંગલામાું રહતેી 
માયાવતી અનામતને લાયક અને ખેતરમાું કાળી મજૂરી કરતો સવણૅ અનામત માટે ગેરલાયક. 
પાછુ એવુું પણ સાુંભળ્ર્ુું છે કે ભારતનો િરેક નાગરીક સમાન છે!!! આ તે વળી કેવી સમાનતાની 
વ્યાખ્યા હશે!!! 
 
આજ-કાલ તો થપ્પડની બીક નથી લાગતી સાહબે પણ બધાથી વધારે બીક WhatsAppમાું નવા 
નવા જોડાયેલા મેમ્બરોની લાગે છે. બધા જ જુના મેસેજ, મવડીયો, ઓદડયો વગેરે રીપીટ થાય છે 
અને પાછા સાથે નોંધ મકેુ છે, “જલ્િી ફોરવડડ કરો, માકેટમાું નવો છે”. હવે એમને કોણ સમજાવે કે 
ભાઈ નવો તો ત ુું છે, અમે તો અદહયાું પી.એચ.ડી. કરીએ છીએ! 



 

 

 
જયારે દુશમન પત્થર મારે તો તેનો જવાબ ફૂલોથી આપો, પણ તે ફૂલ તેની “કબર” પર હોવા 
જોઈએ – ઇન્ન્ડયન આમી 
 
બાપથુી પોતાની રાયફલ સાફ કરતાું ભલૂમાું ગોળી છૂટે છે અને તેમાું તેમની પત્ની મરી જાય છે. 
બાપ ુગભરાઈ જાય છે અને ગભરાઈએ પોલીસને ફોન કરે છે.  
બાપ:ુ સાહબે, બુંદુક સાફ કરવા જતા ભલૂથી મારી પત્નીને ગોળી વાગી અને તે મરી ગઇ છે.  
પોલીસ: તમે જરા શાુંતીથી કામ લો, પહલેા એ જુવો કે તે મરી ગઇ કે જીવતી છે? 
( ત્યાું ગોળી છૂટવાનો અવાજ આવે છે....ફટાક ) 
બાપ:ુ બોલો સાહબે હવે આગળ શુું? 
 
એક સ્પેલીંગની ભલૂને લઈને એક ચોપડીની ૧૦ લાખ કોપીઓ વેચાઈ ગઈ. હકીકતમાું આ ભલૂ એ 
ચોપડીનાું નામમાું થઇ ગઈ હતી. ચોપડીનુું નામ હત ુું, "એક આઈદડયા જે તમારી લાઈફ બિલી 
નાખશે". પરુંત ુછાપખાનાવાળાની ભલૂને લઈને છપાઈ ગર્ુું, "એક આઈદડયા જે તમારી વાઈફ 
બિલી નાખશે". 
 
ગજુરાતનુું સૌથી વધ ુવપરાત ુું જાણીત ુું ડ્રીંક્સ કર્ુું? જવાબ: “મારુું  લોહી પી માું” 
ગજુરાતનુું ખબુ જ જાણીતી ખાવાની વસ્ત ુકઈ? જવાબ: “ખા મારા સમ” 
ગજુરાતની ખબુ જ જાણીતી “ગ્રોસરી” આઈટેમ કઈ? જવાબ: “તેલ લેવા જા” 
 
બાપ ુ૮૦ રોટલી ખાઈ લેતા, સરકસવાળાએ બાપનેુ નોકરીમાું રાખ્યા. ૧લો શો બાપએુ ૮૦ રોટલી 
ખાધી, ૨જો શો એક કલાક પછી, બાપએુ ફરીથી ૮૦ રોટલી ખાધી. લોકો િુંગ રહી ગયાું. ૩જો શો 
હાઉસફુલ. આગળનો શો શરૂ ને બાપ ુગમુ. સરકસવાળા બાપનુા ઘરે ગયા, બાપ ુબેઠાબેઠા રોટલી 
ખાતા હતાું. સરકસવાળા કહ,ે "આ શુું બાપ?ુ?" 
બાપ:ુ "મારે ૨૪ કલાક નોકરી જ કરવાની? ઘરે જમવા માટે ના આવુું....?" 
 
આંધ્રના સી.એમ. ચુંરબાબએુ પી.વી.મસિંધ ુજોડે બેડમમન્ટન રમીને તેનુું સ્વાગત કર્ુું. દિલ્હીના 
સી.એમ. અરમવિંિ કેજરીવાલને એ વાતની ખબર પડી એટલે તેમણે સાક્ષી મળલકનાું(રેસ્ટલીંગ) 
સ્વાગતનો કાયડક્રમ કેન્સલ કયો 



 

 

 
આજે મશતળા સાતમ હોવાથી મોબાઇલ કાલે રાતે્ર જ ચાાઁજ કરી લીધો, આજે કોઈ ચીજ ગરમ કરવી 
નહીં. 
 
આજે  ખાસ કરીને પત્ની ને ગરમ કરવી નદહ.. તમારી આઠમ બગડી શકે છે, જનદહતમાું જારી 
 
હવે તો ઘરવાળીઓએ પણ કહવેા માુંડર્ ુછે કે શરમ કરો શરમ, આ જુવો છોકરીઓ મેડલ જીતીને 
લાવે છે અને  તમે ઉઘરાણીય નથી લાવી શકતા! 
 
ઑળલક્મ્પક્માું છોકરીઓને મળેલી સફળતા પછી કેજરીવાલે ટ્વીટ કર્ુુંુઃ "હુું તો નાનપણથી છોકરી જ 
બનવા માુંગતો હતો  પણ મોિીએ બનવા નહીં િીધો...." 
 
પાટીિારોએ “રીઝવેશન”ની માુંગણી કરી, પરુંત ુતેમને “રીઝવડબેંક” મળી ગઈ! 
 
દિવાળીમાું બાપ ુબેન્કમાુંથી પૈસા ઉપાડવા ગયા. માુંડ માુંડ કલાકે તેમનો વારો આવ્યો. ત્યા જઈને 
કેશીયરને ચેક આપીને સાઈડમાું ઉભા રહ્યા. બાપ ુઉભા ઉભા કુંટાળી ગયા હતા ત્યાું જ કેમશયરે કહ્ુું, 
બાપ,ુ સોરી પૈસા નથી. આ સાુંભળીને બાપ ુલાલઘમુ થઇ ગયા. 
બાપ:ુ તમારી બેંકમાું આજ વાુંધા છે. આવડી મોટી બેંક છે અને ડોફાઓ પૈસા નથી. કલાકથી અહી 
આળોટુું છુું અને હવે તમે કયો છો પૈસા નથી. ચેક લેતા પહલેા એમ નો કેવાય કે પૈસા નથી પછી 
આવજો. અત્યારે ને અત્યારે માણસ મોકલ, મારે ફટાફટ પૈસા જોવે. નદહ તો અંિર આવીને બે 
લાફા ચોડી િઈશ. કેમશયરે બારીમાુંથી હાથ બહાર કાઢી સીધી બાપનુી બોચી પકડી અને કહ્ુું 
લાફાની ક્ાું ‘માું” પૈણો છો? તમારા ખાતામાું પૈસા નથી ને લાફો મારવાની વાત કરો છો! 
 
સમય પણ કેવો આવ્યો છે સાહબે? માખણ અમલુન ુથર્ ુઅને “ગોપાલ”ના સેવ મમરા! 
 
કેટલાુંક વાુંઢા ળબચારા નસીબના એટલા બધા નબળા હોય છે કે પાના રમે એમાય રાણી નથી 
આવતી, બોલો! 
 



 

 

હ ેવત્સ, તુું જુગારમાું હારે કે જીતે પણ ઘરે જઈને ઘરવાળી સામે તો ક્સ્થતપ્રજ્ઞ રહવેાનુું અને રમત 
સરભર થઈ એવ ુજ કહવેાનુું. કારણ કે જો ત ુું જીત્યો એમ કહીશ તો દડમાન્ડ આવશે અને હાયો એમ 
કહીશ તો તારા દરમાન્ડ લેવાશે 
 
પાદકસ્તાનના રાષ્રપમતએ એવુું મનવેિન કર્ુું કે જો ર્િુ થશે તો અમે પરમાણ ુબોમ્બ ફોડીશુું  
રાજનાથમસિંહ: તો અમે પરમાણ ુબોમ્બ મોિીના લગ્નમાું ફોડવા માટે બચાવીને નથી રાખ્યો! 
 
ગજુરાતનો ઈમતહાસ બોલે છે કે જયારે જયારે પટેલે ખરુશી છોડી ત્યારે વાણીયાએ તે પકડી છે. 
ચીમનભાઈ પટેલ-છબીલિાસ મહતેા, કેશભુાઈ પટેલ-સરેુશ મહતેા, આનુંિીબેન પટેલ-મવજયભાઈ 
રૂપાણી 
 
સસરા આગળ જમાઈ પોતાની પત્ની માટે ફરીયાિ કરતો હતો. એ બહ ુજ ઇમોશ્નલ થઈ ગયા, 
જમાઈનાું ખભે હાથ મકુીને આશ્વાસન આપતાું બોલ્યા, જુઓ જમાઈ જે પીસ તમે લઈ ગયા તેનો 
તાકો મારી પાસે છે, કાપડ કેવ ુું, કેટલ ુચડે, ઉતરે, િોરા ખેચાય એ બધ ુહુું જાણુું, તમે તો મને કહીને 
મન હળવુું કરો, પણ હુું કોને કહુું? હુું જ્યાુંથી તાકો લાવેલો એ મીલ પણ ફડચામાું ગઈ, બુંધ થયે 
પુંચાવન વરસ થયા. સુંસાર છે ચાલ્યા  કરે, વેઠાય એટલુું વેઠો...ન વેઠાય ત્યારે મને કહી મન 
હળવુું કરો....બીજો કોઇ ઉપાય નથી. 
 
લોકો જુગાર રમતા હતા ત્યાું પોલીસની રેડ પડી. એક જુગારી િોડીને પોલીસવાનમાું બેસી ગયો.  
ઇન્સપેક્ટર: ત ુું તારી જાતે કેમ અદહયાું આવીને કેમ બેસી ગયો?  
જુગારી: ગઈ વખતે હુું પકડાઈ ગયો હતો તારે વાનમાું સીટ નહોતી મળી એટલે ઉભા ઉભા જવુું 
પડ્ુું હત ુું 
 
ળબ્રટનમાું પાુંચ માઈલની રેડીયસમાું એક પ્રોફેસનલ સ્ટેડીયમ હોય છે. જયારે તેની મવરુિ ભારતમાું 
બે માઈલની રેડીયસમાું એક ધુંધાિારી મુંદિર હોય છે અને આપણે ઓલેમ્પીકમાું મેડલ મેળવવાની 
આશા રાખીએ છીએ. Conclusion: We don't *play* to win but *pray* to win. 
 
કોટડની બહાર સલમાનખાનની કારને મીદડયાવાળા ઘેરી વળ્યા હતા, એને જવા નહોતા િેતા. એટલે 
સલમાનખાન ડ્રાઈવરની સીટ ઉપર જઈને બેસી ગયો...બધા ત્યાુંથી જીવ બચાવીને ભાગ્યા! 



 

 

 
જીસ ડોન કો બારહ મલુ્ક કી પોલીસ નદહ પકડ પાયી, ઉસી ડોન કે કપડે અમેરીકન પલુીસ અબ 
તક િસ સે બારા બાર ઉતરવા ચકુી હૈ! 
 
એક જુગારીએ તેના છોકરાને પછૂ્ુું: પાુંચ પછી શુું આવે? 
િીકરો::૬,૭, 
જુગારી: વાહ બેટા, હોમશયાર થઇ ગયો. બોલ બેટા ૭ પછી શુું આવે? 
િીકરો: ૮,૯,૧૦ 
જુગારી: વાહ, કહવે ુું પડે, બોલ ૧૦ પછી શુું આવે? 
છોકરો: ગલ્લો, રાણી અને બાિશાહ 
 
નેતાજીની મમસિડીઝ કાર રાદફક મસગ્નલ પર ઉભી રહી. એક નાનકડો ઝુંડા વેચવાવાળો છોકરો 
તેમની નજિીક આવ્યોં. નેતાજીએ ઝુંડો તો નદહ ખરીદ્યો પરુંત ુતેને પછૂ્ુું, “કોઈવાર ઝુંડા, કોઈવાર 
પેપર, કોઈવાર રૂમાલ..બાકી ત ુું શુું નથી વેચતો? 
છોકરાએ જવાબ આપ્યો: “િેશ” 
 
महेि भट्ट की बेटी आमलया भट्ट और विजय मामलया का बेटा मसद्धाथस मामलया दोनो िादी करते 
हैं तो; आमलया भट्ट- "आमलया मामलया" हो जाएगी और इनका बच्चा होगा "धमामलया" और बच्च े
का दादा है "ददिामलया"। 
 
સવારની પહલેી ચા "િીલ"થી, પછી આખો િીવસ બજારની ચા "બીલ" થી! 
 
દકટલીવાળો પણ ખરો મનકળ્યો, વાયિો ઈટલીવાળાને મવિેશ ભગાડવાનો કયો હતો અને ભગાડી 
િીધો બાટલીવાળાને(માળલયા) 
 
પહલેાના વખતમાું આપણા ઘરોમાું રોજ સવારે રસોઈ બનાવતી મદહલાઓ પહલેી ત્રણ  
રોટલી બનાવી અલગ રાખી િેતી. 1.પ્રથમ રોટલી ગાયની 2.બીજી રોટલી કતૂરાની 3.ત્રીજી રોટલી 
કાગડાની. આજ-કાલ પદરક્સ્થમત કૈક એવી છે કે પેલી ત્રણ રોટલીઓ તો  બને જ છે. પરુંત ુસાહબેને 
ઓદફસ જવાનુું મોડુું થાય છે, ચાલો પહલેા તમને જમાડી િઉં. િીકરાની સ્કલૂ બસનુું હોનડ વાગ્ર્ુું, 



 

 

ચાલ ત ુું પણ જમી લે. ચાલો ત્યારે બાપ-િીકરાએ જમી લીધુું, તો હવે હુું ખાઈ લઉં. રસોડુું ઝટ પતી  
જાય તો મેઇડ સવડન્ટને વાસણ અપાઈ જાય.  
પદરણામ સ્વરૂપ: પમત બની ગયા 'ગાય' જેવા, િીકરા બની ગયા કતૂરા જેવા અને પત્નીઓ બની 
ગઈ કાગડા જેવી. સાુંજે પમતિેવ ઘરે પાછા આવે ત્યારે, કાગડાની  જેમ "કાઉ..કાઉ....કાઉ..."(આ તો 
બે ઘડી ગમ્મત માટેની જોક્સ છે.બાકી આજે પણ “માું”ન ુું સ્થાન તો કિાચ ભગવાન પણ ના લઇ 
શકે) 
 
સુંતા: અરે બુંતા, આ ડોક્ટર લોકો એમના નામ પાછળ M.D. શુું કરવા લખે છે? 
બુંતા: અરે યાર એટલુું પણ ખબર નથી? ડોકટરો અગમચેતી વાપરીને જો િિીને િવા આપવામાું કે 
સર્જરીમાું કોઈ ભલૂ થઇ જાય એટલે પહલેેથી જ “મમચ્છામી દૂકડમ” લખી રાખે છે. િિી એમને 
કોટડમાું નદહ લઇ જાય તે માટે! 
 
મમત્રો આપને નવો મોબાઈલ ખરીિવો હોય તો  થોડી રાહ જુવો, "મેક ઈન ઈંન્ડીયા"ની સ્કીમમાું  
લેટેસ્ટ ટાઈપના ફોન આવવાનાું છે, તમે બે વાર મોિી...મોિી...બોલો કે તરુુંત મોબાઈલ ફ્લાઈટ 
મોડ પર જતો રહશેે, તમે બે વાર મનમોહન...મનમોહન...બોલો એટલે ફોન સાઈલુંન્ટ મોડમાું જતો 
રહશેે, બે વાર અબડન...અબડન...બોલવાથી લાઉરસ્પીકર ઓન થઈ જશે, બે વાર કેજરી કેજરી 
બોલવાથી મોબાઈલ વાઈબે્રટ થવા લાગશે, બે વાર રાહલુ...રાહલુ...બોલવાથી ફોન સ્વીચ ઓફ  
થઈ જશે અને  છેલ્લે માલ્યા...માલ્યા...બોલવાથી તમારો મોબાઈલ કવરેજ કે્ષત્રની બહાર  જતો 
રહશેે. 
 
આર્ષુ્ય એટલે શુું? જ્યારે માણસ જન્મે છે ત્યારે 'નામ' નથી હોત ુું પણ 'શ્વાસ' હોય છે, જ્યારે માણસ 
મરે છે ત્યારે 'નામ' હોય છે પણ 'શ્વાસ' નથી હોતો. બસ, આ 'શ્વાસ' અને 'નામ' વચ્ચેનો ગાળો 
એટલે આર્ષુ્ય" 
 
અમેરીકાથી એક ડોક્ટર ઇન્ન્ડયા આવ્યા. એમણે બસ સ્ટેન્ડ પર એક ચોપડી જોઈ અને “બેભાન” 
થઇ ગયા...ચોપડીનુું નામ હત ુું, “૩૦ દિવસમાું ડોક્ટર કેવી રીતે બનશો?” 
 
એક માણસે પસ્તાવો થવાથી વોટ્સએપ પર પાિરીને(ફાધરને) પોતાના પાપોની કબલુાત કરી. 



 

 

માણસ: ફાધર, મને માફ કરો. મેં પષુ્કળ પાપો કયાડ છે. મેં ગુંિા જોક્સ વોટ્સએપ પરથી મોકલ્યા 
છે અને સ્ત્રીઓના બીભસ્ત, નગ્ન ફોટાઓ અને મવડીયો મોબાઈલ ઉપર જોયા છે. 
ફાધર: તારા પાપો ગુંભીર છે, મારે જાતે એ બધુું જોઇને તને શી સલાહ આપવી તે નક્કી કરવુું  
પડશે. માટે એ બધુું મને ફોરવડડ કર! 
 
સુંતાને છોકરા જોઈતા હતા, એટલે તેણે ભગવાનની ખબુ બાધાઓ લીધી, તીથડયાત્રાએ ગયો, િેવ-
િેવીના મુંદિરોએ ગયો અને પછી ઉપવાસપર ઉતરી ગયો. એટલે ભગવાને તેને િશડન આપ્યા અને 
કહ્ુું તારી ભક્ક્તથી હુું ખશુ થઇ ગયો છુું, માુંગ માુંગ માુંગે તે આપુું.  
સુંતા: પ્રભ,ુ બાલબચ્ચા જોઈએ છે 
ભગવાન: અરે, પહલેા લગ્ન તો કરી લે, મારા બાપ! 
 
પત્નીને એક લાફો મારવા બિલ પમતને 50 રૂ. નો િુંડ જજસાહબેે ફટકાયો ત્યારે પમતએ જજને 
પછૂ્ુું : ‘બીજો એક લાફો મારી િઉં ?’ 
જજ ભડક્ા : ‘કેમ ?’ 
પમતએ કહ્ુું : ‘કારણકે છૂટા નથી. મારી પાસે સો રૂપીયાની જ નોટ છે 
 
મોિીજી ફેમીલી પ્લાનીગ અને બથડ કુંરોલ મવશે પાલાડમેન્ટમાું બોલતા હતા.  
ત્યાું જ લાલ ુપ્રસાિ એકિમ ગસુ્સે થઈને બોલ્યા: મોિીજી, જે રમત તમે રમી નથી શકતા તેના 
ચેક્મ્પયનો માટે રૂલ્સ બનાવવાનુું છોડી િો! 
 
ઇન્ન્િરા ગાુંધીના બે છોકરા હતા. એકને િેશ ચલાવવાનો શોખ હતો તે મવમાન ચલાવવાની 
કોમશશમાું મરી ગયો(સુંજય). બીજાને મવમાન ચલાવવાનો શોખ હતો તે િેશ ચલાવવામાું શહીિ થઇ 
ગયો(રાજીવ). ઇન્ન્િરા ગાુંધીની બે વહઓુને પણ જોઇલો. એકને “Pets” પાળવાનો શોખ હતો તે 
પ્રધાન બની ગઈ અને બીજીને પ્રધાન બનાવાનો શોખ હતો તેણે “Pets” પાળી િીધા(મનમોહન, 
દિક્ગ્વજય, કમપલ મસબ્બલ, ખરુશીિ અને એવા કેટલાય). “प्रभु तेरी माया कही धुप कही छाया!” 
 
કેનેડામાું રહતેા સાુંતાની પત્ની જસબીરકૌરે સાુંતાને ફોન કયો અને કહ્ુું કે મવન્ડો ફ્રોઝન થઇ ગઇ છે 
હવે હુું શુું કરુું? એટલે સાુંતાએ કહ્ુું કે મવન્ડો ઉપર ડીઆઈસર સ્પે્ર કર અથવા તો ગરમ પાણી નાખ. 



 

 

થોડા વખત પછી જસબીરકૌરનો ફોન આવ્યો કે તમે કહ્ુું તેમ મેં કર્ુું પણ હવે કમ્પ્ર્ટુર કામ કરત ુ
બુંધ થઇ ગર્ુું છે!  
 
કાઠીયાવાડમાું લુુંટારાઓ એક બેંક લટૂતા હતા ત્યાું એકાએક પોલીસ આવી ગઇ.  
પોલીસ ઇન્સ્પેકટર: કનકમસિંહબાપ,ુ બહાર નીકળવાના બધા િરવાજા બુંધ કરી િો.  
થોડીવાર પછી રડમસ ચહરેે કનકમસિંહ બાપ ુઇન્સ્પેક્ટર પાસે આવ્યા 
કનકમસિંહ બાપ:ુ લટુારાઓ ભાગી ગયા.  
ઇન્સ્પેકટર: મેં તમને બહાર નીકળવાના બધા િરવાજા બુંધ કરવા કહ્ુું હત ુું ને? 
કનકમસિંહબાપ:ુ સાહબે લુુંટારાઓ અંિર િાખલ થવાનાું રસ્તેથી ભાગી ગયા! 
 
છોકરો: પપ્પા, મારે લગ્ન કરવા છે  
પપ્પા: પહલેા સોરી બોલ  
છોકરો: મારી કોઈ પણ જાતની ભલૂ વગર સોરી શામાટે? 
પપ્પા: ત ુું પહલેા સોરી બોલ 
છોકરો: પણ પપ્પા મારો કોઈ વાુંક ગનુો? 
પપ્પા: ત ુું પહલેા સોરી બોલ  
છોકરો: સોરી  
પપ્પા: હવે ત ુું તૈયાર થઇ ગયો. તારી રેનીગ પરૂી થઇ ગઈ. જ્યારે ત ુું તારી ભલૂ વગર સોરી 
બોલવાનુું શીખી જાય ત્યારે જ ત ુું લગ્ન માટે ફીટ કહવેાય 
 
રાહલુ: મમ્મી, મમ્મી, આપણા િેશનુું નામ બિલી કાઢવામાું આવ્ર્ુું છે  
સોમનયા: શુું? ક્ારે બિલાર્ુું? 
રાહલુ: ન્ર્ઝુ ચેનલ ઉપર બતાવી રહ્યા છે કે મસિંધ ુઅને સાક્ષીએ મળીને “ભારત”નુું નામ “રોશન” 
કર્ુું! 
સોમનયા: િીકરા, તુું પોગા ચેનલ બિલીશ નદહ! 
 
ન્ર્યુોકડનાું એરપોટડપર એનાઉન્સમેન્ટ ચાલ ુહત ુું, “ મી. િામજી કર..સુંડાસ”, “મી.િામજી કર..સુંડાસ”. 
થોડીવારમાું િામજીકાકા િોડતા િોડતા એનાઉન્સર પાસે આવ્યા અને કહ્ુું, “મારી માું, મારે સુંડાસ 
નથી કરવુું. મારુું નામ િામજી કરસનિાસ છે 



 

 

 
મકેુશ અંબાણી એ જમણવાર રાખ્ર્ુું, બધાને એક હોલમાું બેસાડયા. બે રૂમપયામા જમણવાર. બધા 
જમતા હતા ત્યાું તો બીજી જાહરેાત કરી, એક રૂમપયામા સાુંજન ુજમણવાર. બીજા લોકો પણ આવ્યા 
હોલ ખીચોખીચ ભરાઈ ગયો. બધા જમતા હતા ત્યાું તો ત્રીજી જાહરેાત કરી, ૫૦ પૈસા રાતે 
જમણવાર. આખ ુગામ આવી ગર્ુું . બધા ખબૂ જમ્યા ફરીથી જાહરેાત થઈ, સુંડાસ જવાના ૧૦૦૧ 
રૂમપયા! જીયો મકુાભાઇ જીયો 
 
મકેુશભાઈ, “Jio! aur jine do” - From – Idea, Vodafone, Airtel 
 
બચુું બેવડો હરખભેર િોડતો આવ્યો કે્" સાુંભળ્ર્?ુ માલ્યા ભારત પાછો આવ્યો અને JIO જેવી 
PIO યોજના કાઢી. આખા મદહનામા પીવ ુહોય એટલ ુમફત પીવો માત્ર બાઇટીંગના પૈસા 
ચકુવવાના". બેવડો સાલો, સવાર સવારમાું લલચાવીને ભાગી ગયો. 
 
ળબહારમાું એક ટોપરે ભયુંકર રાન્સલેશન કર્ુું. "राम आम र्ाता हैं"`. अिंग्रेजी में correct translate 
फकया: "Ram is General Account" 
 
બાપ:ુ ગઈકાલે મારી વાઈફ કુવામાું પડી ગઇ. ખબુ જ વાગ્ર્ુું હત ુું અને જોર જોરમાું ચીસો પાડતી 
હતી  
ચુંદુ: તો બાપ ુહવે એમને કેમ છે? 
બાપ:ુ હવે તો સારી જ હશે. કુવામાુંથી કાલથી અવાજ આવતો જ બધ થઇ ગયો છે! 
 
આજે “ટીચસડ ડે” નાું દિવસે તમારી પત્નીને ગલુાબના ફૂલોનો ગલુિસ્તો આપો. તમે બીજા કોઈ 
પાસે એના જેટલા લેક્ચસડ સાુંભળ્યા નદહ હોય! 
 
લગ્ન શુું છે? "રોડ પર સીટી મારતો હોય એ, છોકરો લગ્ન પછી કકૂરની સીટીઓ ગણતો થઈ જાય 
એ, “લગ્ન”! 
 
ગજુરાતનુું સૌથી વધ ુવપરાત ુું જાણીત ુું ડ્રીંક્સ કર્ુું? જવાબ: “મારુું  લોહી પી માું” 
ગજુરાતનુું ખબુ જ જાણીતી ખાવાની વસ્ત ુકઈ? જવાબ: “ખા મારા સમ” 



 

 

ગજુરાતની ખબુ જ જાણીતી “ગ્રોસરી” આઈટેમ કઈ? જવાબ: “તેલ લેવા જા” 
 
પહલેાના વખતમાું જો કોઈ એકલો બેસીને હશે તો લોકો કહતેા હતા કે એના પર કોઈ ભતૂ-પે્રતની 
છાયા છે. આજે કોઈ એકલો બેસીને હસે તો કહ ેછે...મને પણ SEND કરી િે! 
 
એક સુુંિર સ્ત્રી બેંકમાું લગભગ િરરોજ જતી હતી. એની સુુંિરતા પર બધા બેંકનાું કમડચારીઓ 
આફરીન હતા. એટલે એમને કેશીયરને કહી મકુ્ુું હત ુું કે એ આવે એટલે બમુ મારજે કે "ચેક 
આવ્યો". આમ તે જયારે આવતી ત્યારે કેશીયર બમુ મારતો ચેક આવ્યો. પેલી મદહલાને ખબર પડી 
ગઈ કે તે આવે ત્યારે કેશીયર બધાને ચેક આવ્યો બમુ મારીને ખબર આપે છે. એટલે એકવાર તે 
બેંકમાું ગઈ અને કેશીયરે બમુ મારી "ચેક આવ્યો", ત્યારે તે પહલેા તો શરમાઈ અને પછી હસીને 
મુંગળસતૂ્ર બતાવીને જોરથી બોલી, "ચેક છે પણ એકાઉન્ટ પેઇ છે"    
 
છગન: ‘બાપ,ુ હવે બસ કરો. લગ્નમાું જમવાનુું હોય પણ કેટલા કલાક ?’ 
બાપ:ુ ‘હુું તો ખાઈને કુંટાળી ગયો છુું પણ કુંકોતરીમાું લખ્ર્ુું છે કે ભોજનનો સમય રાતના 8 થી 11 
સધુી.’ 
 
એક મસિંધી અને ચાઇનીઝ રેનમાું સફર કરતા હતા. ત્યાું એક મચ્છર આવ્ર્ુું જેને પકડીને ચાઇનીઝ 
ખાઈ ગયો. થોડીવારમાું બીજુ ું એક મચ્છર આવ્ર્ુું જેને મસિંધીએ પકડ્ુું અને ચાઇનીઝ તરફ જોઇને 
બોલ્યો, ખરીિવુું છે? 
 
मुद्दतों के इन्तजार के बाद बडी दहम्मत से मेने उसे बताया, मुझे 'आप ' पसिंद है। िो बडी नासमझ 
ननकली और बोली मुझ े'भाजपा'!!! 
 
ગે્રજર્એુશન પછી માસ્ટર કરવ ુએટલ ુજ જરૂરી છે, જેટલ ુમરી ગયા પછી તેરમ ુકરવ!ુ થત ુકાુંઈ 
નથી પણ આત્માને સુંતોર્ મળે છે 
 
ચુંપા : ચુંપક, હવે જો તે જો િારૂને હોઠે લગાવ્યો છે તો હુું તને અડવા પણ નહીં િઉં 
ચુંપા : ત ુશુું મવચારી રહ્યો છે? 



 

 

ચુંપક : ૧૮ વરસ જૂની સ્કોચ વ્હીસ્કી કે પછી ૪૨ વરસ જૂની ત,ુ બેમાુંથી કોને પસુંિ કરવી તે 
મવચારી રહ્યો છુું!    
 
બાણુું વરસના ચુંદુભાઈ અને પુંચ્યાશી વરસના મગનભાઈ ઓટલા પર બેસીને વાતો કરતા હતા.  
ચુંદુભાઈ: મગનભાઈ, આજનુું પેપર વાુંચ્ર્ુું? 
મગનભાઈ: નાું 
ચુંદુભાઈ: એક સમાચાર છે કે પ્રાણીઘરમાું મસમનયસડને મફત પ્રવેશ 
મગનભાઈ: તે અત્યાર સધુી ઘરડા ઘરમાું મોકલતા હતા અને હવે પ્રાણીઘરમાું મોકલશે. બીજુ ું નવુું 
શુું કરવાના? 
 
पाफकवतान सुप्रीम कोटस में एक मुस्वलम भाईने जनदहत यागचका डालीथी फक पडोसी मुल्क में हज 
करनेके मलए सस्ब्सडी ममलती है तो हमें भी ममलनी चादहएl पाफकवतान कोटसने जनदहत यागचका 
ररजेक्ट करते हुये कहा फक "कुरान" और "हदीस" के दहसाब से हज पसीने की कमाई स ेकरना पडता 
है, दसूरों की कमाई से नहीिंl सस्ब्सडी इवलाम के खर्लाफ है, पाफकवतान सुप्रीम कोटस के दहसाब से 
भारतीय मुसलमानों को ममल रही सस्ब्सडी हराम हैl क्या नतेा इस पर कुछ दटप्पणी देंग?े 
 
लडकी – मुझे Jio का मसमकाडस ददला दो ना 
लडका – अरे दो चार ददन रुक जा 
लडकी – क्यों 
लडका – बाबा रामदेि भी अपना मसमकाडस ननकालने िाले हैं 
लडकी – उसमें क्या ममलेगा 
लडका – उसमें डाटा के साथ साथ आटा भी फ्री ममलेगा 
 
એક વખત બાપ ુરેલવેમાું ઇન્ટરવ્ર્ુું આપવા ગયા. રેલવે વાળાઓએ પ્રશ્ન પછૂયો, બાપ,ુ રેનમાું 
અકસ્માત બહુું થાય છે, એને રોકવા માટે શુું કરવુું જોઈએ? 
બાપ,ુ પહલેા હસ્યા અને પછી બોલ્યા: અરે ગાુંડીનાઓ, "વચ્ચે બમ્પ મકુાવો બમ્પ" 
બીજા પ્રશ્નમાું પછૂવામાું આવ્ર્ુું, "બાપ,ુ અકસ્માત વખતે પહલેી બોગીને બહુ નકુસાન થાય છે, શુું 
કરવુું જોઈએ ?" 
બાપ:ુ એને છેલ્લે રાખી િયો! 



 

 

 
ટીચર : ચુંપક, બાયોલોજી અને સોમશયોલોજીની વ્યાખ્યા શુું? 
ચુંપક : જો નવુું જન્મેલુું છોકરુું બાપ જેવુું િેખાય તો એને બાયોલોજી કહવેાય અને જો તે પડોશી 
જેવુું િેખાય તો તેને સોમશયોલોજી કહવેાય! 
 
દુુઃખિ સમાચાર, લોકોની છેલ્લી ઈચ્છા પણ પણૂડ થવાને આરે! િીવ-િમણ ગજુરાતમાું ભેળવી  
િેવાની વાતો ચાલે છે  
 
ભક્ત: બાબા, મારા પમતનો પે્રમ ઓછો થઇ ગયો, કોઈ ઉપાય બતાવો  
બાબા: શનીવારે ફેસબકુનુું એકટાણુું અને રમવવાર whatsapp નો નકોરડો ઉપવાસ રાખવાનો, 
પહલેા જેવો પતીનો પે્રમ આવી જશે 
 
ચા, િાળ અને બાયડી: 
ચા બગડી એની સવાર બગડી, િાળ બગડી એનો દિવસ બગડયો અને બાયડી બગડી એનો ભવ 
બગડયો. આ ત્રણેયમાું ચકાચૌંધ કરી િે એવુું એક સામ્ય છે! ત્રણેય પડયાું પડયાું ઊકળે , ઊકળવુું 
એ જ એમનો સ્વભાવ, ઊકળે નદહ ત્યાું સધુી જ ુંપે ય નદહ. પરફોમડન્સ જ ન આપે. ઊકળે તો જ 
પસાડનીલીટીમાું મનખાર આવે, મનખાર એટલે કેવો? ચા ઊકળે એટલે લાલ થાય, િાળ ઊકળે એટલે 
પીળી થાય અને બાયડી ઊકળે એટલે લાલ-પીળી થાય! આ ત્રણેયમાું કલર ન પકડાય તો ખામી 
ચલૂામાું સમજવી! એક સવાર બગાડે, બીજી દિવસ બગાડે, ત્રીજી ભવ બગાડે. ચાની ચસૂકી, 
િાળનો સબળકો અને બાયડીનો ફૈડકો! આ ત્રણેનુું કોમ્બીનેશન તો જુઓ ત્રણેય સ્ત્રી જામત અને 
સધુારવુું કે બગાડવુું બધુુંય એમના હાથમાું. 
 
મોિી કહ:ે હુું લાવ્યો આનુંિી, અમમત કહ:ે હુું લાવ્યો રૂપાણી, રૂપાણી કહ:ે હુું લાવ્યો વાનાણી, 
વાનાણી કહ:ે હુું લાવ્યો વાઘાણી, વાઘાણી કહ:ે હુું લાવ્યો સવાણી, મોિી કહ:ે આ પાટીિારને લીધે 
ભાજપ હવે સલવાણી! 
લોકમાન્ય ટીળકે ગણેશોત્સવની શરૂઆત એટલે કરાવી હતી કે લોકોમાું પરસ્પર રાષ્રીય એકતા 
બની રહ,ે આજે એક જ સોસાયટીમાું ગણપમતના 4 અલગ-અલગ મુંડપ બુંધાય છે 
 



 

 

डडयर  मुकेिजी, “ममच्छामी दकु्कादम!”, प्लीज स्जओ और जीने दो – िोडाफोन, भारती, एरटेल और 
आइडडया सेल्युलर 
 
હવે ખબર પડી કે પહલેા લોકો શુું કામ કહતેા હતા....જુગ જુગ JIO...મકુલા એ ખબુ જ હોમશયારીથી 
આવુું નામ રાખ્ર્ુું છે! 
 
હૈિરાબાિી પત્ની: આપ મસગારેટ પીતે વો શાિી કે પહલેે કાયકુ ની બોલે, ધોકા દિયા હમારકુું 
પમત: ઐસા નક્કો બેગમ, તમુ ખનૂ પીતે વો, ભેજા ખાતે વો શાિી કે પહલેે બોલે ક્ાું હમારકુું? 
 
ટીખળ: ચા,િાળ અને બાયડીનાું જોક્સ પર કોઈ કોમેન્ટ નદહ? હુું પણ તમારા જેવો જ છુું, તમારી 
હાલત સમજી શકુું છુું! 
 
એક સ્ત્રીને મુુંબઈમાું નોકરી મળી ગઈ. તે એકલી જ નોકરી પર હાજર થઇ. કુંપનીએ તેને રહવેા 
માટે એક ફ્લેટ પણ આપ્યો. તેણે પોતે સખુરૂપ પુંહોચી ગઈ તે માટે પમતને અમિાવાિ 
એસ.એમ.એસ. કયો. પરુંત ુભલૂમાું તેણે પમતની જગ્યાએ બીજાનાું નુંબર પર તે મોકલી િીધો. આ 
એસ.એમ.એસ. જે માણસને મળ્યો તેની પત્ની મરી ગઈ હતી અને તે સ્મશાનેથી જ પાછો ફયો 
હતો. એસ.એમ.એસ. વાુંચતાની સાથે જ એ માણસ બેભાન થઇ ગયો અને તેને હોક્સ્પટલમાું િાખલ 
કરવામાું આવ્યો. એસ.એમ.એસ.માું લખ્ર્ુું હત ુું કે “હુું સહીસલામત પુંહોચી ગઈ છુું અને મને અદહયાું 
રહવેા માટે ખબુ જ સરસ જગ્યા મળી છે. તમે જરા પણ ળચિંતા નાું કરતા, બસ એક બે દિવસમાું હુું 
તમને બોલાવી લઈશ – તમારી પત્ની” 
 
પમત મરી ગયા પછી બીજે દિવસે પત્નીએ ન્ર્ઝુ પેપરમાું જાહરે ખબર આપી પમતના “અંમતમ 
સુંસ્કારમાું” હાજર રહલેા લોકોનો આભાર માન્યો, From: શીતલ, ઉંમર-૩૦, ઊંચાઈ-૫’૪”, રુંગ-ગોરો, 
છોકરા નથી! 
 
ટીચર: ચુંપક, A B C D બોલ 
ચુંપક: A B C D E F G H I J K L N O Q R S T U V W X Y Z 
ટીચર: P M ક્ાું ગયો? 
ચુંપક: ફોરેન ટુર પર 



 

 

 
દરપોટડર: અરમવિંિ સર, દિલ્હીમાું વધી રહલેી “રેપ”ની ઘટનાઓને કેવી રીતે રોકી શકશો? 
અરમવિંિ કેજરીવાલ: તદ્દન સહલે ુું છે, એક દિવસ પરુુર્ો બહાર નીકળશે અને એક દિવસ મદહલાઓ! 
 
કુુંવારાઓને એક સલાહ, પત્ની લાવો તો ૈન જ લાવજો! વરસમાું એકવાર માફી તો 
માુંગશે!(મમચ્છામી દુક્કડમ) 
 
હોસ્પીટલમાું ખરાબ રીતે જખમી થયેલા મહારાજની તેનો મમત્ર ખબર કાઢવા ગયો. 
મમત્ર: શુું થર્ુું હત ુું કે આટલો બધો ઘાયલ થઇ ગયો? 
મહારાજ: આ હાલત તો તારી ભાભીએ કરી છે. કડવા ચોથની સાુંજે ઉતાવળમાું મારાથી બોલી 
જવાર્ુું કે જલિી પજૂા કર...હજુ મારે બે-ત્રણ બીજી જગ્યાએ જવાનુું છે!(ટ્બુ લાઈટ- પમતની પજૂા 
કડવાચોથે પત્ની કરે છે, તેની પત્ની સમજી કે બે-ત્રણ જગ્યાએ જવાનુું છે એટલે બીજી બે-ત્રણ રાખી 
છે) 
 
બસમાું બાપ ુસુંતરુું  છોલીને એના છોડા બસમાું નાખતા હતા  
કુંડકટર: બાપ,ુ બસમાું છોડા નદહ ફેંકો, બસમાું ગુંિકી થાય છે  
બાપ:ુ કેવી વાત્ર્ુું કરે છે? તુું બસની અંિર છોડા નાખવા નથી િેતો અને મોિી બહાર નથી નાખવા 
િેતા, મને સુંતરા ખાવા િેવા છે કે નઈ? 
 
મપ્રય દકરણ રાવ, સૌથી વધારે તો અસરુળક્ષત તો ત ુું આમીરખાનનાું ઘરે છે, ખબર નદહ ગમે ત્યારે 
એ ત્રીજી લઇ આવે! 
 
અચાનક જ કોઇ જુની ગલડફે્રન્ડ મળી જાય અને એની આંગળીએ રહલે ુછોકરુ પછેુ કે "મમ્મા આ 
કોણ છે?" અને એનો જવાબ હોય કે "બેટા એ તો “મામા” છે", ત્યારે દુમનયામાું એનાથી મોટી કોઇ જ 
અસદહષ્ણતુા નથી! 
 
ચુંપક(સુુંિર એરહોસ્ટેસને): તમારુું નામ શુું છે? 
એર હોસ્ટેસ: “ઈવા બેન્ઝ” 
ચુંપક: સુુંિર નામ છે, મમસિડીઝ બેન્ઝ સાથે કઈ સગપણ છે? 



 

 

એર હોસ્ટેસ(હસતા હસતા): “બુંનેની મેઈન્ટેનન્સ કોસ્ટ સરખી છે” 
 
બાપ:ુ પટેલ, હુું તીરથયાત્રા પર જઇ રહ્યો છુું. મવચારુું  છે કે િારૂ મકૂી િઉં. 
જીવલો: ઘણી ખમ્મા બાપનેુ. આ તો ઘણી સારી વાત કહવેાય. એમાું આટલુું મવચારો છો કેમ ? અને 
પ્રોબ્લમ શુું છે? 
બાપ:ુ પ્રોબ્લેમ એ છે કે કોના ઘરે મકૂીને જઉં? બધા જ િારૂદડયા છે! 
 
મુુંબઈમાું એક બેંકમાું રાજ ઠાકરેને િાખલ થતો જોઇને કેમશયર િોડીને મેનેજરની કેબીનમાું ધસી 
જાય છે અને કહ ેછે સાહબે, પેલો પાછો આવી ગયો કે જે કાયમ મરાઠીમાું છાપેલી નોટો માુંગે છે! 
 
नेहरू जी ने जेल में एक फकताब मलर्ी थी: "भारत एक र्ोज" 
मोदीजी प्लेन में एक ग्रन्थ मलर् रहे हैं: "भ्रमण एक मौज" और  
सोननया गािंधी मलर् रही है '''पप्पू एक बोझ''' 
 
आजकल के विधाथी: T.V-2 घिंटा, Facebook-3 घिंटा, What's app-12 घिंटा, ममत्र-1 घिंटा, पढाई-🔔 
 
એક અમેદરકન “ઓનમ”નાું તહવેાર િરમ્યાન પોતાના મમત્રને ત્યાું કેરાલા ગયો. ત્યાું મમતે્ર તેને 
“ઓનમ”નુું લુંચ લઈને જવા કહ્ુું. તેણે પછૂ્ુું કે “ઓનમ”નુું લુંચ વેજીટેરીયન કે નોન-વેજીટેરીયન 
હોય છે? 
મમત્ર: વેજીટેરીયન અને તે “સદ્યા”(એટલે મલયાલમમાું લુંચ) માટે બેઠો. મમત્રની પત્નીએ 
પરુંપરાગત કેળાનુું પાન તેની સામે ખાવાનુું પીરસવા મકુ્ુું. પત્ની અને મમત્ર રસોડામાું બીજી બધી 
વસ્તઓુ લેવા ગયા. જયારે તે લોકો પાછા આવ્યા ત્યારે અમેદરકન સામે કેળાનુું પાન ન હત ુું.  
અમેરીકને તેના મમત્રને કહ્ુું: મારી જજિંિગીમાું પહલેીવાર મેં “સલાડ”માું આટલુું મોટુું પાન ખાધુું!   
 
પત્ની ઘરમાું ટી.વી. જોતી હતી  
પમત: શુું જુવે છે? 
પત્ની: કુદકિંગ શો  
પમત: ખાવાનુું બનાવવાનુું તો આવડત ુનથી અને આખો દિવસ કુદકિંગ શો જોયા કરે છે  
પત્ની: તમે પણ “કૌન બનેગા કરોડપમત” જુવો છો ત્યારે મેં કઈ કહ્ુું?(પમત ચપુ) 



 

 

 
મશક્ષક: Date અને તારીખમાું શુું ફરક છે? 
ચુંપક: સાહબે, Dateમાું “ગલડફે્રન્ડ” સાથે જઈએ છીએ અને “તારીખ”માું વકીલ સાથે! 
 
જે પત્નીઓ પોતાના પમતને “બેબી”, “બાબ’ુ, સ્વીટુ અથવા “મેરા બચ્ચા” કહીને બોલાવે છે એ લોકો 
રમવવારે પમતને પોલીયોનાું ટીપા પીવડાવવાનુું ભલેૂ નદહ! 
 
શુું કરવુું સમઝ નથી પડતી, મુંગલસતૂ્ર પહરેો તો “ચોરો”ની નજર, ન પહરેો તો “છોરા”ઓની નજર! 
 
ભારતમાું કામવાળી બાઈઓની સમસ્યા આટલી બધી કેમ છે? સરકારે પુંિર વર્ડથી ઓછી 
ઉંમરવાળી પર કામ કરવા માટે પ્રમતબુંધ મકૂી િીધો છે, પત્નીઓએ સોળથી ચાલીસ વરસવાળીઓ 
પર પ્રમતબુંધ મકૂી િીધો છે અને પમતઓએ ચાલીસથી વધારે ઉંમરવાળીઓ પર પ્રમતબુંધ લગાવી 
િીધો છે! 
 
કહવેાય છે કે જોડીઓ ભગવાનને ત્યાુંથી બનીને આવે છે, અદહયાું જોડીઓની હાલત જોઇને લાગે 
છે કે ત્યાું પણ કામ ઢુંગથી નથી થત ુું! 
 
િસ દિવસ DP(પ્રોફાઈલ)માું ગણપમત રાખ્યા હતા, હવે પુંિર દિવસ “કાગડો” રાખજો!(શ્રાધ ચાલ ુ
થઇ ગયા) 
 
એક ભયુંકર ડબલ મમનીંગ: 
પત્ની: મેરે બાલ સફેિ હોતે જા રહ ેહ,ે વોટ શુુંડ આઈ ડુ? 
પમત: વ્હાઈ ડોન્ટ ર્ ુ“ડાય”?  
 
લખભુાએ નવી મારુતી લીધી એટલે તખભુાને મળવા રાજકોટ ગયા. બે દિવસ રાજકોટ રહ્યા અને 
ત્રીજે દિવસે રાજકોટથી સવારે નીકળતા પહલેા સુંતોકબાને ફોન કરીને કહ્ુું કે હુું ચાર પાુંચ 
કલાકમાું આવી જઈશ. રાત થઇ તો પણ લખભુા ઘરે નહીં પહોચ્યા. બે દિવસ થયા તો પણ ઘરે 
નહીં પહોચ્યા. ત્રીજે દિવસે સાુંજે ઘરે પહોચ્યા એટલે સુંતોકબા એમના ઉપર ખીજવાઇ ગયા કે ચાર 
કલાકની જગ્યાએ તમે ત્રણ દિવસે ઘરે કા આવ્યા. લખભુાએ જવાબમાું કહ્ુું કે આ મારુતીવાળા પણ 



 

 

અક્કલના ઓથમીર છે. આગળ જવા માટે ત્રણ ગીયર આપ્યા અને પાછા વળવા એક જ ગીયર 
આપ્ર્ુું એટલે મોડુું થઇ ગર્ુું. 
 
પરણેલા માણસની જજિંિગીમાું બે ખચાડઓ તો કાયમ માટે વળગેલા જ હોય છે. જો પત્ની ગોરી હોય 
તો "સનસ્ક્રીન" અને કાળી હોય તો "ફેર એન્ડ લવલી". 
 
પત્ની: તમે રોજ ઉપર હવામાું કેમ પત્થરો મારો છો? 
પમત: કહવેાય છે કે જોડીઓ ઉપરવાળો બનાવે છે! 
 
मोदी जी, अब "मन"की नहीिं, "गन" की बात कीस्जये और उससे भी बात न बने तो "बम"की बात 
कीस्जये 
 
મગન: મોિીએ ઉરી હમુલાની માદહતી રાષ્રપમતને આપી  
ચુંપક: રાષ્રપતીને એમ લાગતુું હશે કે હુું શુું હુું ડફોળ છુું? એ તો આખી દુમનયાને ખબર છે. હવે એ 
લોકો બીજે ક્ાું હમુલા કરવાના છે તે અને આપણે ક્ારે પાદકસ્તાનને ધળૂ ચાટત ુકરવાના છે 
એની માદહતી આપ, તો તને ૫૬ ઇંચની છાતીવાળો જાણુું! 
 
ગલડફે્રન્ડ: આજે મારા પપ્પાએ તને જમવા બોલાવ્યો છે  
બોયફે્રન્ડ: વાહ, અચાનક એકિમ? 
ગલડફે્રન્ડ: અરે એ તો શ્રાધ માટે કોઈ “કાગડા” નથી મળતા એટલે! 
 
વાઈફ :તમને યાિ છે, તમે મને પહલેી વાર જોવા આવ્યા ત્યારે મે કઈ સાડી પહરેી હતી? 
પતી: ના, યાિ નથી 
વાઈફ: એનો અથડ તમે મને ચાહતા નથી.. 
પતી: ના એવ ુનથી, માણસ પાટા પર આપઘાત કરવા જાય, ત્યારે એ જોતો નથી કે રાજધાની છે 
કે શતાબ્િી! 
 
એક ગાુંડાની હોસ્પીટલમાું એક પત્રકારે પ્રશ્ન કયો કે તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે કોણ માનસીક 
રોગી છે અને કોણ નથી? 



 

 

ડોક્ટર: અમે એક વોમશિંગ મશીનને પાણીથી પરેૂ પરુૂું ભરી િઈએ છીએ. રોગીને એક ચમચી અને 
એક ગ્લાસ અને એક બાલ્ટી આપીને મશીનમાુંન ુું પાણી ખાલી કરવા કહીએ છીએ. 
પત્રકાર: આ ખબુ સુુંિર ઉપાય! એનો મતલબ જે નોમડલ માણસ હોય તે બાલ્ટીનો ઉપયોગ કરતો 
હશે. કારણ કે બાલ્ટી ચમચી અને ગ્લાસ કરતા મોટી છે 
ડોક્ટર: ના, નોમડલ માણસ વોમશિંગ મશીનમાું નીચે જે ડે્રઈન પ્લગ છે તે ખોલીને મશીનમાુંથી પાણી 
ખાલી કરી નાખશે. તમે ૩૯ નુંબરના બેડ પર જાવ એટલે અમે તમારી પરેૂ પરૂી તપાસ કરી 
શકીએ. વાચનારા મમત્રો, તમે લોકોએ પણ જો બાલ્ટી એવુું મવચાર્ુું હોય તો મહરેબાની કરીને ૪૦ 
નુંબરના બેડ પર જાવ. તમે આ શેર કરી શકો છો, કારણ કે હજુ ઘણા બેડ ખાલી છે! 
 
સવારે પમત ભગવાનને પ્રાથડના કરતો હતો ''પ્રભ ુ! આટલા બધાું દુ:ખો? મારી ભલૂ શુું? એક તો 
બતાવ?'' અને પ્રાથડના ફળી !  
સાુંજે પત્ની કહ ેછે : ''ચાલોને, આપણા લગ્નની સીડી જોઇએ !'' 
 
હાઈકોટે સ્પષ્ટતા કરી છે કે જો પત્ની “ઘરની લક્ષ્મી” હોય તો “ગલડફે્રન્ડ” કાળુંધન માનવામાું 
આવશે! 
 
વારુંવાર “સી.એ.”ની પરીક્ષામાું ફેલ થવાથી તેણે તુંગ આવીને બલ્બ બનાવવાની ફેક્ટરી નાખી. 
એને જ લઈને “સીએફેલ” બલ્બ માકેટમાું આવ્યો! 
 
કયારેય કોઈએ મવચાર્ુડ કે િવાની ગોળીન ુપેકેટ િસ ગોળીન ુકેમ હોય છે? તો તમારી જાણકારી 
માટે બતાવી િઉ કે આ પ્રથા રાવણને માથ ુદુખ્ર્ ુત્યારથી ચાલ ુથઈ હતી 
 
 
મમત્રો એક સનાતન સત્ય," સ્ત્રીઓ ૫૦૦૦ રૂપીયાની સાડી ખરીિીને પાુંચ વરસ ઓઢે અને પછી 
તેની ગોિડી બનાવીને આપણને જજિંિગીભર ઓઢાવસે 
 
જયારે કૃષ્ણ શાુંમત સુંમધ માટે અંમતમ કોમશશ કરવા હક્સ્તનાપરુ જતા હતા ત્યારે રૌપિીએ ખબુ જ 
વ્યાકુળતાથી શ્રી કૃષ્ણને પછૂ્ુું, “કેશવ, હવે તો ર્િુ નદહ થશે ને? 



 

 

શ્રી કૃષ્ણ: રૌપિી, તુું મારા કરતા દુયોધન પર વધારે મવશ્વાસ રાખ, તે મારી બધી કોમશશો 
નાકામયાબ કરશે. એટલા માટે રૌપિી, તુું મનમશ્ચત રહ,ે ર્િુ તો થશે જ!  
માટે ભારત માતાનાું પતુ્રો, તમે નરેન્ર મોિી કરતા પાદકસ્તાન પર મવશ્વાસ રાખો, ર્િુ તો થશે જ! 
 
 “આરક્ષણ”વાળાઓ આંખો ખોલો! કલૂ ૨૧ શહીિોમાું ૭ બ્રાહ્મણોએ અને ૧૧ ક્ષત્રીય વીરોએ શહાિત 
વહોરી, જે લોકો રોજ સવાર થાયને ક્ષત્રીય, બ્રાહમણ લોકોને ગાળો િે છે અને રોજ “આરક્ષણ” માટે 
મોટી મોટી બાુંગો પોકારતા લોકો માતભૃમૂમની રક્ષા માટે બોડડર પર કેટલા છે? 
 
આપણી એક કાયમી ફરીયાિ કે નોકરીમાું સાલી જોબ સીક્ોરીટી નથી અને ત્યાું પેલા જવાનો, એ 
જોબ મનભાવે છે કે જ્યાું લાઇફની મસક્ોરીટી નથી! 
 
ચુંપક મવધરુ હતો અને ચુંપા મવધવા હતી. બુંનેની ઉંમર મસતે્તર ઉપર હતી. બુંને જણા એક બીજાને 
લાુંબો વખતથી ઓળખાતા હતા. એક વાર બુંને એક મેળાવડામાું ભેગા થઇ ગયા.  
ચુંપક(ચુંપાને): ત ુું મારી સાથે લગ્ન કરીશ? 
ચુંપા(થોડુું મવચારીને): હા..હા...કરીશ. પછી બુંને છુટા પડયા. પરુંત ુચુંપક ઘરે જઈને કન્ફર્ઝુ થઇ 
ગયો કે ચુંપાએ હા પાડી કે ના? એટલે તેણે ચુંપાને ફોન કયો. તેણે ચુંપાને કહ્ુું હુું ચુંપક બોલુું છુું, 
ઉંમરને કારણે હુું ભલૂી જાઉં છુું એટલે હુું જાણવા માુંગ ુછુું કે મેં જયારે તને પછૂ્ુું કે ત ુું મારી સાથે 
લગ્ન કરીશ? ત્યારે તે હા પાડી હતી કે નાું? 
ચુંપા: ગાુંડા, મેં તને ખરા દિલથી હા પાડી હતી. તે ફોન કયો તો સારુું થર્ુું કારણ કે હુું ક્ારનુું 
મવચારતી હતી કે મને લગ્ન કરવાની ઓફર કોણે મકૂી હતી! 
 
પત્ની અને પાદકસ્તાન, બુંનેની રાશી એક જ છે. બુંને ક્ારે ર્િુ ચાલ ુકરી િે તેનો ભરોસો નદહ, 
હસબુંડ અને દહન્દુસ્તાન બુંનેની રાશી એક જ છે, ક્ાું સધુી સહન કરતા રહશેે ખબર નથી! 
 
છોકરી: ત ુું મને કેટલો પે્રમ કરે છે? 
છોકરો: મારા જીવ કરતા પણ વધારે  
છોકરી: તો શુું ત ુું મારે માટે ચાુંિ તોડીને લાવી શકે છે? 
છોકરો: તો પછી “કડવાચોથ”નુું વ્રત તારા પપ્પાની ટાલમાું જોઇને મનાવીશ? 
 



 

 

या आपकी पननी के पास ये सब है? सुलगता स्जवम, निीली आाँर्ें, काँ पकाँ पात ेहोंठ, थरथराता 
बदन.........अगर है तो..........ये डेंगू के लक्षण हैं, तुरिंत इलाज कराएाँ 
 
 
ન્ર્જુસીમાું બાપ ુઅને બા ટી.વી.જોતા હતા ત્યાું અગત્યની જાહરેાત આવી. જેમાું કહ્ુું કે આ વીકમાું 
૬ થી ૮ ઈંચ સ્નો પડવાનો છે એટલે સ્નો સાફ કરવાવાળા માટે તમારી ગાડી એકી નુંબરના મકાન 
બાજુ રાખવી. એટલે બાપએુ પોતાની કાર એકી નુંબરના મકાનોની બાજુએ મકૂી િીધી. બીજા 
અઠવાડીએ પાછી જાહરેાત આવી અને આ વખતે કહ્ુું કે ૮ થી ૧૦ ઈંચ સ્નો પડવાનો છે એટલે 
તમારી કાર બેકી નુંબરના મકાનો બાજુ રાખવી. એટલે બાપ ુપોતાની કાર બેકી નુંબરના મકાન 
તરફ મકૂી આવ્યા. ત્રીજે અઠવાડીએ ફરી વાર જાહરેાત આવી કે આ વખતે ૧૦ મથ૧૨ ઈંચ સ્નો 
પડવાનો છે અને આટલુું એનાઉન્સર બોલ્યો અને લાઈટ જતી રહી. એટલે બાપ ુમ ૂુંઝાઈ ગયા કે 
ગાડી કઈ જગ્યાએ મકુવી? ત્યાું બાપનુા પત્નીએ કહ્ુું આટલી બધી ળચિંતા શુું કામ કરો છો, એમ 
કરોને આ વખતે ગાડી ગેરેજમાું જ રહવેા િો! 
 
B.E. પરુૂું કયાડ પછી એક છોકરો પોતાની ગલડફે્રન્ડને ઘરે લઇ ગયો  
છોકરાના મપતા: આ છોકરી કોણ છે? 
છોકરો: “કેમ્પસ મસલેકશન” 
 
સસરો(જમાઈને): કરોડો રૂપીયાની અણમોલ હીરા જેવી િીકરી મેં તમને આપી છે! 
જમાઈ: હવે રહવેા િો! એ બતાવો કે કેટલામાું પાછી લઇ જશો? 
 
શાહરુખને િેશમાું અસદહષ્ણતુા નજર આવે છે, આમમરને િેશમાું ડર લાગે છે, સલમાનને કઈ લાગતુું 
નથી, વાુંક કોઈનો નથી, હકીકતમાું પરણેલો માણસ ડરપોક હોય છે! 
 
ફેસબકુ પર ની LIKE પણ હવે લગન ના ચાુંલ્લા જેવી થઇ ગઈ છે, કોઈ કરી જાય તો આપણે પણ 
સામે કરવો પડે. વ્યવહાર તો સાચવવો જ રહ્યો! 
 
 
ટીચર: એક ગરીબ િેશનુું નામ બતાવ 



 

 

ચુંપક: પાદકસ્તાન  
ટીચર: ચુંપક, મેં ગરીબ િેશનુું નામ પછૂ્ુું છે, “ળભખારી” િેશનુું નદહ! 
 
“બે્રકીંગ ન્ર્ઝુ”....એક મવમાન અકસ્માતમાું બાવીશ બાપઓુના મોત! સમાચાર વાુંચીને બીજા 
બાપઓુ મવચારવા લાગ્યા કે બાપઓુ અને તે પણ મવમાનમાું? ખરેખર બાપઓુએ ખબુ જ પ્રગમત 
કરી કહવેાય! પછી આગળ બે્રકીંગ ન્ર્ઝુમાું સમવસ્તાર જાણકારી આપવામાું આવી તેમાું એવુું કહ્ુું કે 
બાપઓુ ગામને પાિરે પાનાું રમતા હતા અને એમના પર એક મવમાન તટૂી પડ્ુું જેને લઈને ૨૨ 
બાપઓુના મોત થઇ ગયા! 
 
છોકરી: મારા બાપાએ કીધુું છે કે જો આ વખતે પરીક્ષામાું નાપાસ થયીશ તો કોક દરક્ષાવાળા હાયરે 
પયણાવી િઈશ.  
છોકરો: જાનુું ધીરજ રાયખ, મારા બાપાયે કીધુું છે કે જો નાપાસ થાયસ તો દરક્ષા લઇ િયશ! 
 
લગ્ન શા માટે જરૂરી છે? કારણકે જીવન માું માત્ર પે્રમ જ એક જાણવા જેવી બાબત નથી! 
ભયાનકતા, ત્રાસ, ડર, શુંકા-કુુંશુંકા બધાનુું જ્ઞાન હોવ ુું જરૂરી છે 
 
એક ખબુ જ સુુંિર મદહલા પોતાના છોકરાને મરસેામાું ઉદુડ  શીખવા માટે િાખલ કરવા ગઈ. 
મરસેાનાું મૌલાના એ સ્ત્રીની ખબુસરુતી જોઇને ગાુંડા થઇ ગયા. છોકરો સાુંજે ઘરે જાય ત્યારે કાયમ 
મૌલાના એ છોકરાને કહ ેકે તારી માને મારા સલામ કહજેે. એ મદહલા પણ સામે સલામ કહડેાવતી 
હતી. આ મસલમસલો અઠવાદડયા સધુી ચાલ ુરહ્યો. પછી મદહલાને મૌલાની િાનત ખરાબ લાગી. 
એટલે તેણે પમત સાથે ચચાડ કરીને મૌલાને ઘરે બોલાવ્યો. મૌલા તો ખશુ થઇ ગયો. મૌલા તો બની 
ઠનીને ગયો. ત્યાું પેલી સ્ત્રીએ ચા-નાસ્તો કરાવ્યો. એટલે ધીમેથી મૌલાએ કહ્ુું, તુું તો ઇન્રની 
અપ્સરા કરતા પણ વધારે સુુંિર છે. મને તારી સાથે પે્રમ થઇ ગયો છે. મદહલાએ કહ્ુું, જો આ વાત 
મારો પમત સાુંભળશે તો મશુ્કેલી ઉભી થશે. ત્યાું જ બેલ વાગ્યો, એટલે મદહલાએ મૌલાને કહ્ુું મારા 
પમત આવી ગયા છે તો તમે આ સાડી અને દુપટ્ટો ઓઢીને ઘઉં િળવા માુંડો. હુું એમને કહીશ કે 
બાજુની સ્ત્રી ઘઉં િળવા આવી છે. પેલીના પમતએ પછૂ્ુું ઘઉં કોણ િળે છે. તો પેલી મદહલાએ કહ્ુું 
બાજુમાું નવા બહને આવ્યા છે તે િળે છે. પમતએ ચા નાસ્તો કયો અને િોઢ કલાક પછી કહ્ુું હુું 
પાન ખાઈને આવુું છુું. ત્યાું સધુી મૌલા ઘઉં િળતા રહ્યા. પમત ગયો એટલે મૌલા ભાગી ગયો. પુંિર 
દિવસ પછી પેલી મદહલાએ છોકરા દ્વારા મૌલાને સલામ કહવેડાવ્યા. 



 

 

મૌલા: હરામખોર, લોટ ખલાસ થઇ ગયો લાગે છે, એટલે તારી માએ “સલામ” કહવેડાવ્યા! 
 
શ્રાવણ મદહનામાું છોકરીઓ સારો વર મળે તેની માુંગણી કરવા મુંદિરે જાય છે, પણ પરણેલી સ્ત્રીઓ 
શા માટે જાય છે? એ ભગવાનને કહવેા જાય છે કે “હ ેભગવાન, માુંગ્ર્ુું શુું હત ુું અને આપ્ર્ુું શુું?” 
 
બહનેપણી: મને એક વાત સમજાતી નથી  
બીજી: શુું? 
બહનેપણી: પરુુર્ો ક્ારેય ઉપવાસ કરતા નથી, તો પણ એમને આપણા જેવી સારી પત્ની કેમ મળે 
છે? 
 
 
મપતા પતુ્રીને સવુડાવતા હતા. પતુ્રીએ સતુા પહલેા પ્રાથના કરી કે ગોડ બ્લેસ ડેડી, ગોડ બ્લેસ 
મમ્મી, ગોડ બ્લેસ િાિી અને ગડુ બાય િાિા. બીજે દિવસે િાિા ગજુરી ગયા. ફરી એક રાતે 
છોકરીએ કહ્ુું ગોડ બ્લેસ મમ્મી, ગોડ બ્લેસ ડેડી અને ગડુ બાય િાિી. બીજે દિવસે િાિી મરી ગઈ. 
ફરી એક રાતે છોકરીએ કહ્ુું ગોડ બ્લેસ મમ્મી, ગડુ બાય ડેડી. એટલે એનો બાપ ગભરાઈ ગયો. 
એને તો આખો દિવસ ઓદફસમાું ચેન નદહ પડ્ુું, ઓદફસેથી ઘરે આવીને પણ ઘરમાું આંટા મારતો 
હતો. પત્નીએ પછૂ્ુું કે કેમ આટલા બધા ગભરાયેલા લાગો છો? પમતએ કહ્ુું, કઈ નથી. આજનો 
મારો આખો દિવસ ખરાબ છે. રાતે સવુા ગયા ત્યારે પણ પમત ગભરાયેલો હતો. ત્યાું જ પત્નીએ 
કહ્ુું તમને ખબર છે, આજે મીટીંગની અધવચ્ચે જ મારા બોસને હાટડ  એટેક આવ્યો અને ગજુરી 
ગયા!( ટ્બુ લાઈટ: છોકરીનો બાપ બોસ હતો) 
 
એક મીનીસ્ટર ઉિઘાટન કરવા ગયા. ત્યાું એમણે બે ઇંટો મકુીને ઉિઘાટન કરવાનુું હત ુું. એમની 
પાસે એક તગારામાું મસમેન્ટ/રેતી/કપચીનુું મમક્સચર અને બીજુ ઇંટો ભરેલુું તગારુું લાવવામાું આવ્ર્ુું. 
એમણે તો ધનાધન ઇંટો મકુીને માલ મકુીએ ચણતર કરવા માુંડ્ુું. પાછા ગાળો િેતા જાય માલ 
લાવ, ઇંટો લાવ. બધા હાથ નીચે કામ કરનારાઓએ તો એમનુું માનવુું જ પડે. એમ કરીને એમણે 
તો આખી િીવાલ ઉભી કરી નાખી. આ મીનીસ્ટર પહલેા કદડયા કામ કરતા હતા. (નોંધ: આને 
ગજુરાતના ચાર ચોપડી પાસ મશક્ષણ પ્રધાન કે િસ પાસ સ્મમૃત ઈરાની જોડે કશી લેવા િેવા નથી)     
 



 

 

નાપાક પાદકસ્તાનીઓ સાુંભળો, અમે દહન્દુસ્તાનીઓ ર્િુથી ડરતા નથી. અમને એ વાતનુું ટેન્શન છે 
કે ર્િુ પછી અમારા િેશના બાળકોને “history´માું એક વધારાનુું ચેપ્ટર ભણવુું પડશે, “એક 
પાદકસ્તાન નામે િેશ હતો!” 
 
સ્કુલમાું જેન્તી જોખમને તેના મમત્રોએ કહ્ુું કે િરેક મોટા માણસો તેમની જજિંિગીનુું એક રહસ્ય 
છુપાવતા જ હોય છે. “મને બધી વાત ખબર છે” એવુું ગપ્પુું મારવાથી એમને બ્લેકમેલ કરી શકાય 
છે. એટલે જેન્તીએ એક દિવસ તેની રાય કરવાનુું મવચાર્ુું. તેણે તેની મમ્મીને કહ્ુુંક, મને બધી 
વાતની ખબર છે. એટલે તેની મમ્મીએ તેને ૧૦૦ રૂમપયા આપ્યા અને કહ્ુું એ વાત તારા પપ્પાને 
નદહ કરીશ. જેન્તી તો ખશુ થઇ ગયો. સાુંજે એણે એના પપ્પાને કહ્ુું, મને બધી વાતની ખબર છે. 
પપ્પા તેને ચપુ રહવેાનો ઈશારો કરી બીજા રૂમમાું લઇ ગયા અને ૨૦૦ રૂમપયા આપી કહ્ુું, એ 
વાત તારી મમ્મીને કહતેો નદહ. જેન્તીને તો મજા પડી ગઈ. બીજે દિવસે સવારે તે સ્કુલે જવા 
નીકળ્યો તો ઘરના બારણા પાસે પોસ્ટમેન મળ્યો. જેન્તીને થર્ુું પોસ્ટમેન પર રાય કરવા િે. જેવુું 
તેણે પોસ્ટમેનને કહ્ુું કે મને બધી વાતની ખબર છે! પોસ્ટમેને ટપાલનો થેલો ઓટલા પર મકૂી બે 
હાથ પહોળા કરીને કહ્ુું, “આવ બેટા, તારા ખરા પપ્પાને એક બીગ હગ આપ!”. જેન્તી બેભાન! 
 
બહાર નીકળો તો, આતુંકવાિી નો ભય, દુકાને જાવ તો ઇન્કમટેક્ષવાળનો ભય અને ધરમાું તો 
કાયમી...સમજી ગયા ને! 
 
મહશે ભટ્ટ: કાશ્મીરની હાલત ખબુ જ ખરાબ છે. સીમા પર ગોળીબાર થાય છે, તારો શુું અળભપ્રાય 
છે આળલયા? 
આળલયા ભટ્ટ: સીમાએ થોડા દિવસ ઘરે જ રહવે ુું જોઈએ! 
 
જેમ જેમ આ NAVRATRI નજીક આવે છે એમ એમ beauty parlour નજીક ભીડ વધતી જાય છે. 
હવે આ બધીર્ુુંને કોણ સમજાવે કે લનુાને ગાભો મારીએ તો બલેુટ નો થઇ જાય. 
 
29 मसतिंबर को इवलामाबाद में निाज िरीफ के साथ पाक इिंटेंलीजेंस ऑफीससस की मीदटिंग में हुई 
बातचीत के अिंि. 
िरीफ: आप कह रहे हो फक आपने बाकायदा कॉल और मसवनल रेस फकए, आपको पता भी था फक ये 
होने जा रहा है! फफर िो Info आगे क्यों नहीिं पास हुई? मिीनरी को अलटस क्यों नहीिं फकया गया? 



 

 

इिंटेलीजेंस चीफ: "सर, सारी प्रॉब्लम अिंग्रेजों की देन है!" 
िरीफ:"अब आजादी के 69 साल बाद हमारी इिंटेलीजेंस के रावते में अिंग्रेज कैसे आ गए?" 
इिंटेलीजेंस चीफ:"सर, जो मैसेज डडकोड फकया गया, उसमें था, 'सजीकल वराइक करेंगे'. हमारे 
ऑफफसर इिंचाजस ने समझा, सर जी कल वराइक करेंगे! उसको लगा, इिंडडयन आमी उरीकी घटना से 
नाराज होकर कल से वराइक पर जाने िाली है! 
िरीफ:"कमीनों! पाफकवतान दा बेडा गरक करा रर्ा है तेरे जैसे उल्लू दे पठ्ठों ने! 
 
દુમનયાનો સૌથી ટૂુંકો જોક્સ, નવાઝ “શરીફ”...સમજણ પડે તો ઠીક નદહ તો “પોગો” જુવો! 
 
દરનાબેન(પાડોશી દહનાબેનને): હાલો ગરબા રમવા 
દહનાબેન: મારે નથી આવવ ુહુું બીજી છુ 
દરનાબેન: એમા શુું હુું તમારા ભાઇની ત્રીજી છુ, તોય ગરબા રમવા જાવ છુું! (પાવરફુલ ઇંગળલશ!) 
 
ए रामचिंद्र कहे गये सीया से अैसा कलजुग आयेगा, ओक्टोंबरमे बारीि  होगी िण जल नही पायेगा 
 
શેરબજારમાું શા માટે રોકાણ કરવુું નહીં એ સમજવા માટે આ નવરાત્રી પરફેક્ટ ઉિાહરણ છે: 
તમે ભાવ ઉંચકાશે એમ ધારીને ચણીયા ચોળીમાું રોકાણ કરો છો અને વેચાણ રેઇનકોટનુું વધે છે 
 
છોરી: તારા મવના શ્યામ મને એકલડુું લાગે... રાસ રમવાને વહલેો આવજે... 
છોરો: મફમતયા પાસ ભેગા કરવામાું ટાઈમ લાગે, શાુંમત રાયખ ને, બાપ! 
 
આરોપી: મે ખનૂ કર્ુડ છે. 
જજ: લાશ ક્ાું છે? 
આરોપી: લાશ મે સળગાવી િીધી. 
જજ.: એ જગ્યા બતાવ કે જ્યાું લાશ સળગાવી હતી. 
આરોપી: મેં એ બધી જમીન ખોિી નાુંખી. 
જજ.: તો એ ખોિેલી માટી ક્ાું છે? 
આરોપી.: તેની મેં ઈંટો બનાવી િીધી. 
જજ: તો એ ઈંટો બતાવ. 



 

 

આરોપી: મેં એનુું મકાન બનાવી િીધુું. 
જજ.: તો એ મકાન ક્ાું છે? 
આરોપી.: એ તો ભકુુંપ માું પડી ગર્ુું. 
જજ: તો એનો ભુંગાર ક્ાું છે? 
આરોપી.: એ તો મેં વેચી નાુંખ્યો. 
જજ: કોને વેચ્યો? 
આરોપી.: પડોશી ને. 
જજ: પડોશી ને બોલાવો. 
આરોપી.: એ તો મરી ગયો. 
જજ: કેવી રીતે? 
આરોપી.: મેં મારી નાુંખ્યો. 
જજ: તો લાશ ક્ાું છે? 
આરોપી: લાશ તો મેં સળગાવી િીધી. 
જજ: અલ્યા ઉલ્લનુા પઠ્ઠા, તે ખનૂ કર્ુું છે કે સજીકલ એટેક? ખનૂ કબલૂ પણ કરી રહ્યો છે ને કોઈ 
સબતૂ પણ નથી આપી રહ્યો! ચરકટ.... 
 
કોઇક યાુંમત્રક ખામીને લીધે મશયાળાની જગ્યાએ ફરીથી ચોમાસુું ચાલ ુકરવામાું આવી રહ્ ુછે. 
ઉપરનો ળલકેજ દરપેર થયા પછી મશયાળો ચાલ ુકરવામાું આવશે. સહકાર બિલ આભાર! લી. 
આપનો ઈન્રિેવ 
 
સારામા સારુ રમતા ખેલૈયાની પાસે જઇને હળવેથી કાનમાું કહવેાનુું, "શુું ખટુીયાની જેમ ઉલળશ, 
ભુુંડો લાગસ". 2 રાઉન્ડ પછી પાટી પ્લોટની દિવાલે ઉભા ઉભા મવચારે તો ખરા જ કે સાલ ુખરેખર 
એવો લાગતો હોઇશ? 
 
નવરામત્રમાું સાલુું આ વખતે 'ઓડ-ઈવન'ની ફોમ્ર્ુડલા ચાલે છે. 
'ઓડ (odd) દિવસે વરસાિ પડે છે અને ઈવન (even) દિવસે, ગરબા રમાય છે. 
 
યક્ષ: હ ેર્ધુીષ્ઠીર, આ સુંસારમાું સૌથી મોટુું આશ્ચયડ કર્ુું? 



 

 

ર્ધુીષ્ઠીર: જે મોબાઈલથી ફેસબકુ, વોટ્સએપ, પર ચીની સામાનના બદહષ્કારની વાતો કરવામાું 
આવે છે તે મોબાઈલ જ ચીનમાું બનેલો હોય છે! 
 
ત્યાું મોિીનો શટુ લાલજીભાઈએ ચાર કરોડ એકત્રીસ લાખમાું ખરીદ્યો અને અદહયાું ઘરવાળીએ મારા 
ત્રણ જીન્સના પેન્ટ અને બે શટડ પ્યાલા-બરણીવાળીને એક તપેલીનાું બિલામાું આપી િીધા. 
“બેઈજ્જજતી”ની પણ હિ હોય છે! 
 
લોટ િળાવા જતી માસી ના િયણાું ના ડબ્બા ઉપર #JIO# લખેલુું જોઈ રઘલો ચક્રી ખાઈ ગયો 
"હ ેમાસી,આ જજયો વાળા ડબ્બા પણ ફ્રી માું આપે ?" 
માસી કહ:ે મારા રોયા, ઈ તો તારા માસા નુું ટૂુંકમાું નામ લખ્ર્ુું છે, જેન્તીલાલ(J) ઈશ્વરલાલ(I) 
ઓશવાલ(o) 
 
એક ગજુરાતી ઇન્ડીયાથી અમેદરકા ગયો અને તેને એક સપુરમોલમાું નોકરી મળી. પહલેા દિવસના 
અંતે માળલકે પછૂ્ુું કે કેટલા ઘરાકને માલ વેચ્યો? ગજુરાતીએ કહર્ ુએક ગ્રાહકને, એટલે માળલક 
ખબુ ગસુ્સે થયો. બીજા બધા સેલ્સમેનો 15 થી 20 ગ્રાહકને માલ વેચે છે. તારુ પરફોમડન્સ જોતા 
તને નોકરી પર ચાલ ુરાખવો કે નહી તેનો મવચાર કરવો પડશે.  
માળલક: સારુું , તે કેટલાનો માલ વેચ્યો તે તો કહ?ે 
ગજુરાતી: િોઢ લાખનો વેપાર કયો! મોલનો માળલક તો બેભાન જેવો થઈ ગયો! 
માળલક: પણ, િોઢ લાખનુું એક જ ગ્રાહકને એવુું તો શુું વેચ્ર્ુું તે તો કહ?ે 
ગજુરાતી: તે માણસને માછલી પકડવાનો ગલ આપી, ગલ માટે મજબતૂ સળળયો આપ્યો, માછલાુંને 
આકર્ડવા ખોરાકના પેકેટ આપ્યા, વધારે માછલાું પકડવાની જગ્યા બતાવી અને ત્યાું પાણી ખબુ 
ઉંડા અને જોખમી હોવાથી 2 એપ્ન્જનવાળી સ્પીડ બોટ વેચી. ત્યાું રાત્રી રોકાણ માટે મોંઘો ટેન્ટ 
આપ્યો અને સાથે તેના માટે food packet ના 15 થી 20 પાસડલ, ચાર વ્હીસ્કીની મોંઘી બોટલ, 10 
ળબયરના કે્રટ વેચ્યા. આમ કુલ િોઢ લાખનો માલ વેચ્યો. (માળલકની આંખ અને હ્રિય ભરાઈ) 
આવ્ર્ુું. 
માળલક: િોસ્ત, એક માછલીના ગલ લેવા આવેલા ગ્રાહકને  તે આટલ ુબધ ુપકડાવી િીધુું?  
ગજુરાતી: ખરેખર તો એ ગ્રાહક માથાના દુુઃખાવા િિડ  માટે બામ લેવા આવ્યો હતો, પણ મેં તેને 
ઠસાવી િીધુું કે માથાના દુુઃખાવા માટે કાયમી ઉપાય માછલી પકડવાનો શોખ રાખો ! પછી આ 
બધી વસ્ત ુમેં તેને વેચી ! 



 

 

માળલક: પણ ત ુું પહલેા મને એ કહ ેકે ત ુું ઇન્ડીયામાું શુું કરતો હતો? 
ગજુરાતી: હુું એલ.આઈ.સી.ની પોલીસી વેચતો હતો! 
 
છગનની તબીયત ખરાબ થવાથી હોસ્પીટલમાું રીટમેન્ટ આપી. પરુંત ુડોક્ટરોએ કહ્ુું કે હવે 
છગનની તબીયત વધારે ખરાબ છે અને એ કાલ સવાર સધુી આ દુમનયામાું નદહ હોય. એટલે એને 
ઘરે લાવ્યા. રાતે છગને કહ્ુું કે આજની મારી છેલ્લી રાત છે, એટલે બુંને પમત-પત્નીએ એક બીજાને 
ખબુ પે્રમ કયો, વાતો કરી અને ત્યાું જ છગનની વાઈફ ઝોકા ખાવા લાગી. એટલે છગને તેને કહ્ુું 
ત ુું તો ઊંધવા માુંડી. 
છગનની પત્ની: તમારે તો સવારે ઉઠવાનુું છે નદહ, પણ મારે તો ઉઠવાનુું છે ને! 
 
નવરાત્રીમાું સ્ત્રીને મુુંઝવતો સવાલ : *આજે શુું પહરેીશ? અને પરુુર્ને મુુંઝવતો સવાલ : કાલવાળી 
આજે આવશે કે નદહ? 
 
નવરામત્ર મા  આમ ને આમ વરસાિ ચાલ ુરહ્યો તો રાવણને બાળીને નહીં ડુબાડીને મારવો પડશે 
 
એક ખાસ મમતે્ર પછૂ્ુું કે ત ુું નવરાત્રીમાું નાચવા કેમ નથી આવતો? મેં આછુું ક્સ્મત કરીને કહ્ુું, “આ 
જજિંિગી કઈ ઓછુું નથી નચાવતી!” 
 
તહવેારો તો કુુંવારાઓ જ મનાવે છે. પરણેલાઓ તો બસ પોતાની પત્નીઓને જ મનાવતા હોય 
છે...!! 
 
જમાનો ખરાબ હતો અને આજે પણ છે. રૌપિીના ચીરનુું હરણ કરનારાઓને લોકો ભલૂી ગયા અને 
જેણે સીતાને હાથપણ નહોતો લગાડયો એ રાવણ આજ સધુી સળગતો જ રહ ેછે! 
 
એક છોકરાને ખાુંસી થઇ ગઈ. તેના િાિાએ કહ્ુું કે એક પેગ લઇ લે ખાુંસી ચાલી જશે.  
છોકરો: િારૂથી શુું ખાુંસી શુું જતી રહ ેછે? 
િાિા: િારૂથી તો સો વીંઘા જમીન જતી રહી અને ત ુું િારુની વાત કરે છે! 
 
ટીચર: ર્વુાની અને ઘડપણમાું શુું ફરક છે? 



 

 

છોકરો: ર્વુાનીમાું મોબાઈલમાું સ ુુંિર ર્વુતીઓના ફોન નુંબર હોય છે, જયારે ઘડપણમાું ડોક્ટરોના 
નુંબર હોય છે! 
 
ટીચર: બધાથી ચતરુ જાનવર કર્ુું છે? 
ચુંપક: હરણ  
ટીચર: કેવી રીતે? 
ચુંપક: એણે સતર્ગુમાું “રામ”ને ફસાવ્યા હતા અને કળર્ગુમાું “સલમાન’ને! 
 
એક નવી પરણેલ કન્યા ને એના વરના ઘરે પરુંપરા પ્રમાણે આવકારવામાું આવી. પદરવારના 
સભ્યો એ એને બે શબ્િ કહવેા માટે આમુંત્રી. એણે સ્પીચ આ પ્રમાણે આપી: 
મારા મપ્રય પદરવારજનો, હુું તમારો આભાર માનુું છુું કે આપે મને કુટુુંબમાું અને નવા ઘરમાું 
આવકાર આપ્યો. સૌથી પહલેા મારી હાજરીથી કોઈને તકલીફ ના પડવી જોઈએ. મારો કહવેાનો 
મતલબ એ કે આપની રહણેી કરણીમાું કોઈપણ જાતનો બિલાવ મારે લીધે ના લઇ આવતા. 
મનયમમત જજિંિગી જેમ જીવતા હતા તેમજ રાખજો. 
તુું શુું કહવેા માુંગે છે બેટા? ઘર ના વડીલે પછૂ્ુું. 
હુું કહવેા માુંગુું છુું પપ્પા કે જેઓ વાસણ ધોતા હતા, તેઓએ એ ધોતાજ રહવે ુું, જેઓ કપડા ધોતા, 
તેઓએ ધોતાજ રહવે ુું, જેઓ રસોઈ કરતા હતા તેઓએ મારે લીધે બુંધ કરવાની જરૂર નથી, જેઓ 
જાળુંપોતા કરતા તેઓએ ઘર ચોખ્ખુું જ રાખવુું. રહી મારી વાત, તો હુું અહીં ફક્ત તમારા િીકરાને 
કાબમુાું રાખવાજ આવી છુું. આ છે 21 મી સિીની વહરુાણી 
 
મારુું પતુળું તો સળગાવી િીધુું, હૃિયમાુંથી મને કાઢો તો જાણુું, તમારામાું હતો, તમારામાું છુું અને 
તમારામાું રહીશ – તમારો મપ્રય રાવણ 
 
હવે એવી “અફવા” કોણ ફેલાવી રહ્ુું છે કે બાબા રામિેવ જ બચપણમાું “મોગલી” હતા. એટલા 
માટે જ એમને જ ુંગલની બધી ઔર્ધીઓ ખબર છે! 
 
આજે જો સલમાનખાનને સજા થઇ ગઈ હોત તો મારો પૈસા ઉપરથી મવશ્વાસ ઉઠી જતે! 
 
લોજીક મા કોઈ માનત ુું નથી ને માનવા તૈયાર પણ નથી, બધા ને  "મેજીક" મા જ રસ છે.  



 

 

એટલા માટે જ િેશમા વૈજ્ઞામનક કરતાું બાવા વધ ુફેમસ છે. 
 
જયારે શેરીમાુંથી પસાર થાવ ત્યારે નીચે જોઇને જ ચાલજો જેનાથી તમારી ઈજ્જજત વધશે અને 
રસ્તા ઉપર પૈસા પડયા હશે મળવાના “ચાન્સ” વધી જશે 
એક ફેકટરીમાું કોઈ માણસ નવરા ધપૂની જેમ ઊભા ઊભા ડાફોળળયા મારતો હતો. ત્યાું જ ફેક્ટરીનો 
માળલક આવ્યો: ‘કેટલો પગાર છે તારો? પાુંચ હજાર, સાહબે.’ આ લે પુંિર હજાર. તારો ત્રણ 
મદહનાનો પગાર. ફરી ક્ારેય મને તારુું  મોઢુું નહીં િેખાડતો. મને અહીં કામ કરનારા લોકો જોઈએ 
છે, ટાઈમ વેસ્ટ કરનારા નહીં.’ 
માણસના ગયા પછી માળલકે બીજા વકડરોને પછૂ્ુું, ‘કોણ હતો આ?, ક્ા ડીપાટડ મેન્ટમાું છે?’ 
વકડર: ‘સાહબે, એ તો મપઝા દડળલવરી કરવા આવ્યો હતો.’ 
સાર: નાની નાની વાતોમાું ઓવર દરએક્ટ થવુું સારુું નહીં 
 
રાવણ બનવુું પણ ક્ાું સહલે ુું હત ુું. રાવણમાું અહુંકાર હતો, તો પ્રાયમશ્ચત પણ હત ુું. રાવણમાું વાસના 
હતી, તો સુંયમ પણ હતો. રાવણમાું સીતાના અપહરણની તાકાત હતી, તો પર સ્ત્રીની અનમુમત 
વીના સ્પશડ ના કરવાનો સુંકલ્પ પણ હતો. સીતા જીમવત મળી એ શ્રીરામની તાકાત હતી, તો સીતા 
પમવત્ર મળી એ રાવણની મયાડિા પણ હતી. હ ેરામ, તમારા ર્ગુ નો રાવણ તો બહ ુસારો હતો, 
ભલે િસ ચેહરા હતા, પણ બધા બહાર જ હતા! અંિર એક પણ નહીં! 
 
દહન્િીના પીરીયડમાું ટીચરે પછૂ્ુું: કમવતા અને મનબુંધમાું શુું અંતર છે? 
છોકરો: પે્રમમકાના મોઢામાુંથી નીકળેલો એક શબ્િ પણ કમવતા હોય છે અને પત્નીનો એક જ શબ્િ 
મનબુંધ જેવો હોય છે! 
 
પત્ની: તમે કામવાળી જોડે “લફડુું” કર્ુું છે? 
પમત: કેમ? શુું થર્ુું? 
પત્ની: કાલ સધુી તે મને મેમસાબ કરીને બોલાવતી હતી અને આજે િીિી કરીને બોલાવે છે! 
 
એક સ્ત્રી જીભ પર કુંકુ અને ચોખા લગાવી રહી હતી. તેના પમતએ પછૂ્ુું ત ુું આ શુું કરે છે? 
સ્ત્રી: આજે િશેરો છે, શસ્ત્રપજૂન કરુું છુું! 
 



 

 

“કોઈ પણ જૂની વસ્ત ુઆપી નવી વસ્તઓુ લઇ જાવ”, આવી ઓફર કરનારાઓ પરણેલા માણસોની 
લાગણીઓ જોડે ળખલવાડ કરે છે. 
 
એક વાર એક મવિેશી કુતરો ભારત આવ્યો. ભારતના કુતરાઓએ તેનુું એરપોટે પર સ્વાગત કર્ુું. 
એને પછૂવામાું આવ્ર્ુું કે ભારતમાું કેટલો વખત રહવેાના છો?  
મવિેશી કુતરો: હવે તો હુંમેશા અહીં જ રહવેાનો મવચાર છે  
િેશી કુતરાઓ: ભાઈ, તારા િેશમાું તો આટલા બધા સખુસગવડ છે તો પછી અદહયાું શુું કામ રહવેા 
માુંગો છો? 
મવિેશી કુતરો: અમારે ત્યાું ખાવા-પીવાનુું, રહવેાનુું, વાતાવરણ વગેરે અહીંના કરતા ઘણુું જ સારુું  છે. 
પરુંત ુભોંકવાની આઝાિી ભારત જેવી દુમનયામાું કોઈ પણ જગ્યાએ નથી! 
 
એક વકીલને પછૂવામાું આવ્ર્ુું કે “રામાયણ અને મહાભારત બાબતમાું તમારો શુું અળભપ્રાય છે?” 
વકીલ: “મહાભારત” એક “પ્રોપટી ડીસપ્ર્ટુ” છે અને રામાયણ “કીડનેપીંગનો” કેસ છે! 
 
 
એક વખત લખભુા મુુંબઈ ગયા. ત્યાું હોટલોમાું બધા જ રૂમો બકુ થઇ ગયા હતા. કોઈપણ હોટલમાું 
રૂમ ખાલી ન હતો. એક હોટલમાું મેનેજરે કહ્ુું કે મારી પાસે બે બેડવાળો એક રૂમ છે. પરુંત ુતેમાું 
એક ભાઈ છે અને તે શેર કરવા માુંગે છે. લખભુાએ કહ્ુું કોઈ વાુંધો નહીં. મેનેજરે કહ્ુું એક વાુંધો 
છે. એ ભાઈ ખબુ જ જોરમાું ઘોરે છે. બાજુવાળાઓએ પણ ફદરયાિ કરી હતી. લખભુાએ કહ્ુું મને 
એનો કોઈ વાુંધો નથી, ઈ હુું ફોડી લઈશ. બીજે દિવસે મેનેજરે લખભુાને પછૂ્ુું “ઊંઘ બરાબર આવી 
હતી કે નહીં?”. લખભુાએ કહુું હુું તો ફસ્ટડ  ક્લાસ સઈુ ગયો હતો અને એ ભા આખી રાત જાગતા 
રહ્યા. મેનેજરે કહ્ુું એ કેવી રીતે? લખભુા એ કહ્ુું મેં રૂમનુું બારણુું ઠોક્ુું એટલે પેલાએ િરવાજો 
ખોલ્યો કે તરત જ મેં એના ગાલપર દકસ કરી િીધી. પછી હુું સઈુ ગયો અને પેલો હુું “ગે” છુું 
સમજીને આખીરાત મારી પથારી તરફ જોતો જોતો બેસી રહ્યો! 
 
સ્વગડમાું એક ખબુ જ સરુત અપ્સરા હતી. બધા િેવો પણ તેની સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર હતા. એક 
દિવસ રાવણની મશવ ભક્ક્ત અને શક્ક્ત જોઇને એ અપ્સરાએ રાવણને પછૂ્ુું: તમે મારી સાથે લગ્ન 
કરશો?  
રાવણ: હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા  



 

 

અપ્સરા: આટલા બધા િેવો મારી સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર છે અને તમને હુું સામેથી ઓફર કરુું છુું 
તો મને હા હા હા હા.....કરી મારુું અપમાન કરો છો? હુું જજિંિગીમાું કોઈ પણ કાળે હવે તમારી સામે 
જોઇશ પણ નદહ! 
રાવણ(અપ્સરાના ગયા પછી): નાલાયકો, હવે ફક્ત વચ્ચેવાળું માથુું “હા” બોલશે. બીજા બધા 
માથાઓએ ચપુ બેસવાનુું( ટ્બુ લાઈટ: રાવણ હા કહવેા માુંગતો હતો પણ િસે િસ માથાઓએ હા 
કહી એટલે હા હા....)                
 
અજબ વીડુંબણા છે, ગાુંધીજીના માનમાું એક દિવસ િારુ પર રોક લાગી જાય છે. પરુંત ુહસવા જેવી 
વાત તો એ છે કે બાકીના ૩૬૪ દિવસ ગાુંધીજીના ફોટાથી જ િારુ ખરીિવામાું આવે છે( રૂમપયાની 
નોટો) 
 
રઘલો લોહી લહુાણ હાલત મા શેરી ને નાકે પડયો પડયો કણસતો હતો, લોકો ભેગા થયા. એમાથી 
કોઈ બોલ્ર્,ુ "હાલો આને એના ઘેર તો પહોચાદડયે" 
રઘલો : "હજી ભુંગવી નાખવો છે ઘરેથી તો આવ ુછુું?" 
 
પત્ની (બપોરનાું ટાુંણે): એ હાલો ડીનર લઈ લ્યો.  
પમત: ડોબી, અત્યારે લુંચ કેવાય 
પત્ની: ડોબા, આ ગઈ કાલ રાતનુું છે, મને શીખવાડે છે પાછો! 
 
છોકરી: આપણે લગ્ન ક્ારે કરીશુું? 
છોકરો: બસ, મુંદિર બની જાય એટલે તરત જ. 
છોકરી: કર્ુું મુંદિર? 
છોકરો: રામ મુંદિર! 
 
એ તો સારુું થર્ુું કે 1947 માું WhatsApp નદહ હત ુું. નદહ તો આઝાિીના આ જ ુંગમાું કોઈ ઉતરતે જ 
નદહ. લોકો ઘરે બેસીને જ કહતેે કે આ મેસેજને લોકો એટલો બધો ફેલાવો કે અંગે્રજો ભારત છોડીને 
ભાગી જાય! 
 



 

 

મકેુશભાઇના લગ્ન્ન થયા ત્યારે લગ્ન્ન કરાવનાર ગોરબાપાને ખબર નહીં કે મકેુશનુું હુલામણુું નામ 
મકુો છે. ગોરબાપાએ લગ્ન્ન મવમધ શરૂ કરી,  
સ્વક્સ્તના ઇંરો, ગોરબાપા-(િક્ષીણાુંમાું) મકુો પાવલી 
વરકન્યાના મા બાપ મુંડપમાું પધારે, મકુો પાવલી 
કન્યા પધરાવો સાવધાન, મકુો પાવલી 
પાતાળના પાણી આકાશની વીઝળી, વરકન્યા ફરી જાવ, મકુો પાવલી 
અને પછી મકેુશ ઉભો થયો અને ગોરબાપાને એક તમાચો ઠોકી િીધો. ગોરબાપા કહ ેમારો વાુંક 
ગનુો શુું ? એટલે કોઇએ ફોડ પાડયો કે આ વરરાજા મકેુશભાઇનુું હુલામણુું નામ “મકુો” છે અને તમે 
િર વખતે િળક્ષણામાું મકુો પાવલી, મકુો પાવલી બોલ્યા કરતાું હતાું એમાું એનો મપત્તો ગયો અને 
તમને લાફો માયો! 
 
ફક્ત મુંિસૌર(મધ્યપ્રિેશ)માું રાવણને જમાઈ માનવામાું આવે છે, બાકી બધે જમાઈને રાવણ 
માનવામાું આવે છે! 
 
અમર,અકબર, એન્થોની back - ૨૩ ડીસેમ્બર હનમુાન જયુંતી, ૨૪ ડીસેમ્બર ઈિે મમલાિ  
૨૫ ડીસેમ્બર દક્રસમસ 
 
ગેરસમજણ ની પરાકાષ્ઠા – પત્નીએ પમત સાથે અબોલા લીધા અને એવુું માનતી હતી કે હુું મારા 
પમતને સજા કરૂું છુ 
 
લસ્સી બનાવાનો સહલેો ઉપાય - ૫૦૦ ગ્રામ િહીં એક ડબ્બામાું નાખો પછી તેમાું ૨૦૦ ગ્રામ ખાુંડ 
નાખી ધાકણુું બુંધ કરી નાખો. કોઈ પણ વાહન પર બેસીને ઇન્ડીયાના કોઈપણ શહરેમાું એક 
દકલોમીટર સધુી ફરો. તમારી લસ્સી તૈયાર. ઇન્ડીયાના રસ્તા, રાદફક અને ઢોરોને લઈને થાક 
લાગ્યો હોય તો એ લસ્સી પી જાવ. 
 
પમતને પત્નીએ માકેટમાુંથી મેસેજ મોકલ્યો, હુું મોડી આવીશ માટે ખાવાનુું બનાવી લેજો. 
છોકરાઓને ખવડાવીને સવુડાવી િેજો. િસ મમનીટ પછી પત્નીએ બીજો મેસેજ પમત પર મોકલ્યો, 
“હુું કહવેાનુું ભલૂી ગઈ કે તમારે માટે હુું વ્હીસ્કીની એક બોટલ લાવવાનુું મવચારુું છુું. કઈ બ્રાુંડની 
લઈને આવુું? 



 

 

પમત: “બ્લેન્ડસડ પ્રાઈડ” લઇ આવજે, આઈ લવ ર્ ુજાન!ુ 
પત્ની: કશુું લાવવાની નથી, આ તો હુું ચેક કરતી હતી કે મારો પહલેો મેસેજ મળ્યો કે નદહ? 
 
એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેમીનારમાું એક માણસે એક સુુંિર ર્વુતીને જોઈએ અને તે તેના પે્રમમાું પડી 
ગયો. તે તેની પાછળ પડી ગયો. તેને તે ર્વુતીને પ્રપોઝ કર્ુું. પરુંત ુપેલી ર્વુતી પણ 
ફાઈનાક્ન્સયલ પ્લાનીગની એક્સપટડ હતી એટલે તેણે પેલાના બેકગ્રાઉન્ડ મવશે પછૂપરછ કરી. 
પેલાએ કહ્ુું કે હુું આમ તો હાલમાું સામાન્ય માણસ છુું પરુંત ુમારા બીમાર મપતાના અવસાન પછી 
૩૦૦ કરોડ રૂપીયાની મમલકતનો માળલક બની જઈશ. પેલી ર્વુતી તેની આ વાતથી ખબુ જ 
પ્રભામવત થઇ ગઈ. થોડા મદહના પછી તે ર્વુતીએ તેના ઘરમાું સાવકી માું તરીકે પ્રવેશ કયો.  
ઉપિેશ: ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માકેટના જોખમો ઉપર આધાર રાખે છે, તમારા સપના હકીકત બને તે પહલેા 
કોઈને વેચવા નદહ! 
 
"નાનુું પણ ભયુંકર વાક્", આશ્ચયડ છે ને કે “રાવણને” સળગાવતા પહલેાું આપણે જ એને બનાવીએ 
છીએ 
 
દુમનયામાું બે જાતના િોસ્તો હોય છે, એક “ક્લાસવાળો” અને બીજો “ગ્લાસવાળો”, બાકી બધી 
મોહમાયા છે! 
 
આજે હૃિયની ઝેરોક્ષ કઢાવી ખાલી બાળપણના ફોટા જ કલરફુલ આવ્યા 
 
ડોક્ટર: બીમારીનુું ચોક્કસ કારણ ખબર નથી પડત ુું. કિાચ િારુ પીવાથી આવુું થત ુું હોય! 
બાપ:ુ વાુંધો નદહ, મારે ઉતાવળ નથી. તમને “ઉતરી” જાય પછી આવીશ! 
 
ટોયોટોવાળા તેની દડફેકટીવ કાર બજારમાથી પાછી ખેચે, મારુતીવાળા તેની દડફેકટીવ કાર 
બજારમાથી પાછી ખેચે, સેમસુંગવાળા તેના દડફેકટીવ મોબાઇલ નોટ 7 બજારમાથી પાછી ખેચે, 
સાસરાપક્ષવાળા આ વાત કયારે સમજસે? 
 
“કલ્ચરલ ગેપ” કોને કહવેાય? જો અમેરીકામાું વીજળી જાય તો એ લોકો વીજળી કુંપનીવાળાને 
બોલાવે, જાપાનમાું જાપાનીસ લોકો ફયઝૂ ચેક કરે, પરુંત ુઇન્ડીયામાું એ લોકો બાજુવાળાના ઘરમાું 



 

 

જુવે, જો એમને ત્યાું પાવર ગયો હોય તો બધે જ પાવર ગયો છે એમ સમજી લે છે. આને 
“કલ્ચરગેપ” કહવેાય! 
 
સાઈકલ ચલાવીને થાક્ા પછી મોટરસાઈકલ લેવાની, મોટરસાઈકલ ચલાવીને પીઠ દુ:ખ્યા પછી 
ગાડી લેવાની, ગાડી ચલાવીને પેટ વધવાથી જીમ જોઈન કરીને ત્યાું પાછા સાઈકલ ચલાવે તેને 
કહવેાય “રીસાયકલીંગ” 
 
બાપ ુમરણ પથારીમાું હતાું. છેલ્લા શ્વાસ ચાલતા હતા. ગામનાું બૈરાઓ જોવા આવ્યા. 
સુંતોકબા: જુઓ કોણ કોણ મળવા આવ્ર્ુું છે, ઓળખો છો આમને? 
બાપએુ આંખો ઝીણી કરીને જોર્,ુ ને તડુકી ઉઠયા. જજિંિગી આખીમાું કોઇ'દિ નજર માુંડીને જોવા 
નથી િીધી..ને હવે મરવા પડયો ત્યારે પછુછ કે ઓળખો છો આ બધીર્નેુ..! 
 
ટીનીયો: પપ્પા તમે િારુ પીવાનુું બુંધ કરો  
પપ્પા: પીવા િે ને બેટા, સાથે શુું લઈને જવાના છે? 
ટીનીયો: જો આજ રીતે પીવાનુું ચાલ ુરાખશો તો છોડીને પણ શુું જવાના છો? 
 
બે્રકીંગ ન્ર્ઝુ: હાથમાું “કડવાચોથ”ની મહેંિી લગાડેલી હોવાથી ચાર કલાક સધુી સ્ત્રીઓનાું 
“વોટ્સએપ”ના ત્યાગને કારણે આખા ઇન્ડીયામાું મોબાઈલ કુંપનીઓને ૨૦૦૦ કરોડ રૂમપયાનુું 
નકુશાન. 
 
જે ચન્રને જોઇને મસુલમાન ઈિને દિવસે બકરા કાપી નાખે છે, એ જ ચન્રને જોઇને કડવા ચોથને 
દિવસે દહિંદુ સ્ત્રીઓ પોતાના બકરાના લાુંબા આર્ષુ્યની પ્રાથડના કરે છે 
 
મકેુશ અંબાણી લક્ષ્મી પજૂન કરતા હતા, ત્યાું જ લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા અને બોલ્યા, મકુા ત ુું રેવા િે 
હો હવે, “અમત લોભ એ પાપનુું મળૂ છે”. 
 
વદડલો વર્ોથી કહતેા આવે છે કે જમવામાું એક હાથે જમવાની ટેવ પાડો. એ લોકો સાચા હતા 
કારણ કે એમને ખબર હતી કે ભમવષ્યમાું બીજા હાથમાું મોબાઇલ હશે. 
 



 

 

એક વાર લક્ષ્મીજીનુું વાહન ઉંિર એમનાથી દરસાઈ ગયો. જયારે લક્ષ્મીજીએ પછૂ્ુું કે ત ુું કેમ દરસાઈ 
ગયો છે? એટલે ઉંિરે કહ્ુું બધા તમારી પજૂા કરે છે પણ મારી પજૂા કોઈ નથી કરત.ુ લક્ષ્મીજીએ 
કહ્ુું હુું તને વરિાન આપુું છુું કે મારી પજુાના અળગયાર દિવસ પહલેા તારી પજૂા થશે. તે દિવસે 
ઉંિર પજૂાશે. ત્યારથી આજ સધુી દિવાળીના અળગયાર દિવસ પહલેા “કડવાચોથ”નાું દિવસે બધી 
સ્ત્રીઓ તેના ઉંિરની પજૂા કરે છે! 
 
લાલનુા મતૃ્ર્ ુપછી રાબડીિેવીને ળચિંતા થઇ કે તેના “લાલ”ુને સ્વગડમાું એન્રી મળી કે નદહ? એટલે 
રાબડીિેવીએ એક આત્માને બોલાવવાવાળાનો સુંપકડ કયો.  
રાબડીિેવી: કઈ સે હ ેઆપ? મરને કે બાિ કેસા દફલ કરતે હો? 
લાલ:ુ બહોત અચ્છા, ના પોલીટીક્સ, ના ચારા ઘોટાલા, ના કોઈ મોિી-ફોિી કા ડર, સાફ હવા હૈ 
ઔર હરાભરા ખેતર હૈ. સારા દિન મસફડ ખાના ઔર સોના, બહોત મઝા હૈ ઇધર. 
રાબડીિેવી: ચાલો બહતુ અચ્છા, છઠ માઈકી દક્રપા સે આપ સ્વગડમેં પહોંચ ગયે  
લાલ:ુ અરે કાહકેા સ્વગડ, હમ તો હદરયાણામેં ભૈસા કા જનમ ળલયા હુું! 
 
બેસણામાું ભાભીએ ખણેૂ બેઠેલા ભાઈને ઇશારો કયો, ઊભા થાવ, જઇએ, એમાું તો અડધ ુબેસણુું ઉભુું 
થઈને બહાર..... 
 
રઘલો અને બાપ ુપેરોલ પુંપ ઉપર પેરોલ પરુાવતા હતા.  
રઘલો: બાપ ુદિવસે દિવસે પેરોલ ખબુ જ મોંઘ ુથત ુું જાય છે  
બાપ:ુ મને એની જરાય ળચિંતા નથી, હુું કાયમ ૧૦૦ રૂમપયાનુું જ પેરોલ પરુાવ ુું છુું! 
 
એક ગજુરાતણ બીજી ગજુરાતણને: મારા હસબન્ડનુું હાટડન ુું ઓપરેશન કરવાનુું છે. પેલી લાઇફ-ગ્રીન 
સ્ટાર હોક્સ્પટલ કેવી છે?' 
બીજી ગજુરાતણ: 'બેકાર છે. ત્યાુંની કેન્ન્ટનમાું પુંજાબી ડીશો ઠેકાણા વગરની છે અને ચાઇમનઝ તો 
મળતુું જ નથી! 
 
તમે ટાટા, ળબરલા કે અંબાણી જેવા ગમે તેટલા મોટા બની જાવ પણ જોબ મસક્રુીટી તો સરકારી 
નોકરીમાું જ છે...િા.ત. ટાટાનાું ચેરમેન સાયરસ મમસ્ત્રીને પાણીચુું આપી િેવામાું આવ્ર્ુું! 
 



 

 

Lesson of the day: don't take your position for granted, whether you are UP CM or Tata 
Sons Chairman! 
 
'What happened to 'Cyrus' is a ' Mistry'? All that we know is that Ratan said ' Tata ' 
 
રતનજીને(રતન ટાટા) મોડી ખબર પડી કે લોખુંડની કાર બનાવવા લહુાર જોઈએ, મમસ્ત્રી(સાયરસ) 
નહીં. 
 
સ્કુલ ઉઘાડવાના પહલેા દિવસે બધા છોકરાઓ પોતાના ટીચર માટે ભેટો લાવ્યા. ફળોના વેપારીનો 
િીકરો ફળોની ટોકરી લાવ્યો, ડ્રાઈફ્રુટવાળાનો છોકરો ડ્રાઈફ્રુટનુું પેકેટ લાવ્યો. ત્યાર પછી બચુું  
બાટલી િારૂની દુકાનવાળાનો છોકરો એક મોટુું ભારેખમ બોક્સ લાવ્યો. ટીચરે બોક્સ ઉપાડ્ુું અને 
જોર્ુું તો તે તેમાુંથી જરાક ગળતુું હત ુું. ટીચરે એક-બે ટીપા હાથમાું લીધા અને ચાખી જોર્ુું. એમણે 
છોકરાને પછૂ્ુું, “વાઈન” છે?, છોકરાએ કહ્ુું:નાું. તેણે ફરીવાર બે ટીપા ચાખ્યા અને પછૂ્ુું, 
“શેમ્પેઇન” છે?, છોકરાએ કહ્ુું નાું, કુતરાનુું નાનુું બચ્ચુું છે! 
 
બાપ ુ: "ડોક્ટર સાહબે...બહુ બેચેની લાગે છે.." 
ડોક્ટર : "નો પ્રોબ્લમ..ફળ છાલ સાથે ખાવાનુું રાખો.." બીજા દિવસે... 
ડોક્ટર : "હવે કેવ ુું લાગે છે...? " 
બાપ ુ: "સાહબે..પેટ માું બહ ુદુખે છે..." 
ડોક્ટર : "શુું ખાધુું હત ુું...? " 
બાપ ુ: " શ્રીફળ..." 
 
બાપ(ુ૧૦૮ને): બાપ ુબોલુું છુું, મારો ફે્રન્ડ અહી income tax પાસે બાઈક પરથી પડી ગયો છે, એને 
બધે સોલાઈ ગર્ુું સે. જોરથી રાડો પાડે છે, તમે જલિી આવો. 
૧૦૮: બાપ,ુ એડે્રસ માટે income tax નો સ્પેળલિંગ લખાવો! 
બાપ:ુ સ્પેલીંગ નથી આવડતો, થોડીવાર ઉભા રહો  
૧૦૮: હલેો...બાપ,ુ હલેો..બાપ.ુ..(કોઈ જવાબ નથી મળતો). િસ મમનીટ પછી.... 
બાપ:ુ હવે ઈને ઢસડીને RTO લાવ્યો સ,ુ ઈનો સ્પેલીંગ લખો, R...T...O 
 



 

 

પમત રૂમમાું બેસીને િારુ પીતો હતો તે જોઇને પત્નીને ગસુ્સો આવ્યો અને ગસુ્સામાું બોલી: તમે તો 
કહ્ુું હત ુું કે કોઈ Reason વગર હુું િારૂને હાથ પણ નદહ લગાવીશ, તો પછી આ બધુું શુું છે? 
પમત: ગાુંડી “Reason” છે, જો હવે દિવાળી આવી રહી છે, છોકરાઓને રોકેટ ફોડવા માટે ખાલી 
બોટલ જોઇએ કે નદહ? 
 
લોકો કહ ે છે પનુમ અજવાળી છે અને અમાસ કાળી છે, છતાું પનુમે હોળી છે અને અમાસે િીવાળી   
 
દિવાળીમાું મેસેજો હિ ઉપરાુંત આવતા હોવાથી એક ડોક્ટર સાહબે વાુંચ્યા વગર જ એનો જવાબ 
આપી િેતા હતા. એમના એક મમત્રનો મેસેજ આવ્યો કે એના છોકરાને ઉલટી અને ઝાડા થઇ ગયા 
છે. ડોકટરે વાુંચ્યા વગર જવાબ આપ્યો: “Thanks, same to you and your family”. Enjoy 
these moments with your family! 
 
દિવાળીના બાટલીમાું મકુીને ફોડેલા ઉંચે જતા Rocket જોઇને એક એહસાસ થયો કે જીવનમાું 
ઊંચાઈઓ સધુી પહોંચવુું હોય તો બાટલીનો સહારો લેવો જ પડે! 
 
બાપ ુએરપોટડ  પર ફલાણાને આમ માયો અને ઢીકણાને આમ માયો એવી વાત ુું કરતા હતા. ત્યાું 
ઉભા થવા ગયા અને ચાઇનીઝને એમનો પગ અડી ગયો. પેલા ચાઈનીઝે બાપનેુ બે ત્રણ ફડાકા 
ઝીંકી િીધા. બાપ ુકશુું બોલ્યા નદહ અને ચાલવા માુંડયા. એમના પસાયતા રઘલાએ પછૂ્ુું, બાપ ુ
તમે પેલાને બે-ત્રણ ફડાક િીધા વગર હાલતા કેમ થઇ ગયા? 
બાપ:ુ એક વાર મેં પણ(વચન) લીધુું કે બદહષ્કાર એટલે બહીષ્કાર...ચીનની વસ્ત ુતો ઠીક પણ 
ચીનાને પણ હાથ ના અડાડુું! 
 
ગઈ કાલે એક ઇન્ન્ડયન છોકરી અને બે ચાઇનીઝ છોકરી મારી સામે એરપોટડ  પર બેઠા હતા. પરુંત ુ
હુું તો ફક્ત ઇન્ન્ડયન ગલડને જ જોયા કરતો હતો. “Boycott means real Boycott” 
 
િારુ પીનારો મોટામાું મોટો િેશભક્ત, પીવામાું એકપણ બ્રાુંડ “મેઈડ ઇન ચાયના” નદહ હોય! 
 
અંતે કુંટાળીને મારી એક માત્ર ધમડ પત્નીએ કહી જ િીધ ુકે આજે કાળી ચૌિસ છે તો રાતે્ર ચાર 
રસ્તા પર તમારો મોબાઇલ જ મકુી આવ ુજેથી બધી કકળાટ જાય… 



 

 

 
સીમી(એક્રેસ) એક સેટ પર શદુટિંગ કરતી હતી અને એકા એક તે બેભાન થઈને પડી ગઈ. ત્યાું જ 
આળલયા ભટ્ટનો ફોન આવ્યો અને કહ્ુું હુું તમારી સાથે છુું.  
સીમી: ત ુું શાની વાત કરે છે? 
આળલયા ભટ્ટ: મેં ટી.વી. પર સાુંભળ્ર્ુું કે સીમીના આઠ છોકરા મધ્ય પ્રિેશની પોલીસનાું હાથે 
ભોપાલ નજીક એનકાઉન્ટરમાું મરી ગયા! 
 
આજે કોઈ મમત્ર કડકડતી નોટ કાઢે તો સમજી લેવુું કે એ ક્ાુંક પગે લાગીને આવ્યો છે  
 
ज्यादा उडो मत, केिल साल बदल रहा है. साला, साली, और घरिाली िही रहेगी ! 
 
પમત(બાથરૂમમાુંથી): અરે સાુંભળે છે કે? જરા ટુવાલ આપજે ને! 
પત્ની(બરાડા પાડીને): હુંમેશા નહાવા જતી વખતે ટુવાલ ભલૂી જાવ છો. હુું ચા બનાઉં કે ટુવાલ 
આપુું. જાુંગીયો પણ નહાઈને નળ પર ટીંગાડી િો છો, તે પણ મારે ઉઠાવવાનો! કાલે લાઈટ ચાલ ુ
રાખીને બહાર આવી ગયા. ભીના ભીના બહાર આવશો તો આખા ઘર ભીનુું કરીને બધે પગલા 
પાડશો. એક વાર તો કામવાળી લપસી પડી અને ત્રણ દિવસ આવી નદહ, ત્યારે મારી શુું હાલત 
થઇ હશે ખબર છે? 
પમત(મનમાું મવચારે છે: સાલી, નહાઈને ભલૂ કરી કે પરણીને? 
 
૭૦ વરસના બાપએુ એમના છોકરાને કહ્ુું મારે માટે સેલ્ફી લેવાની લાકડી લઇ આવ. છોકરો 
એકિમ નવાઈ પામી ગયો કે આ ઉંમરે એમને આ શુું સઝુ્ુું? એટલે તેણે બાપનેુ પછૂ્ુું તમારે આ 
ઉંમરે સેલ્ફીની લેવાની લાકડીનુું શુું કામ છે? 
બાપ:ુ મારે મારા “પાઈલ્સ”ચેક કરવા છે! 
 
મોિીને કોઈએ પછૂ્ુું કે “અચ્છે દિન” આવી ગયા? 
મોિી: “ફેર એન્ડ લવલી” ક્રીમ લગાડવાવાળા ગોરા થઇ ગયા ખરા? એવી જ “અચ્છે દિન” વાળી 
વાત છે 
 
કોઈએ મને પછૂ્ુું, “તમે જીવનમાું શુું મેળવ્ર્ુું અને શુું ખોર્ુું? 



 

 

જવાબ મળ્યો: સામે બેસીને મજાક કરતા મમત્રો ખોયા અને ચેટ કરતા મમત્રો મેળવ્યા! 
 
પત્ની અને સયૂડમાું શુું સમાનતા છે? બુંનેને ઘરુકીને નદહ જોવાય! 
 
કોઈપણ વરરાજાનો વરઘોડો જોઉં છુું ત્યારે મને “જીસસ ક્રાઈસ્ટ”ના અંમતમ વચનો યાિ આવે છે, “ 
હ ેઈશ્વર એને માફ કરજો, એને ખબર નથી કે તે શુું કરવા જઈ રહ્યો છે?” 
 
એક અમિાવાિીને ત્યાું લગ્નમાું રાજસ્થાનના મારવાડીને આમુંત્રણ હત ુું. જેવો મારવાડી હોટલ પર 
પહોંચ્યો તો ત્યાું બે િરવાજા હતા અને િરવાજા બહાર બે બોડડ હતા. (૧) છોકરીવાળા (૨) 
છોકરાવાળા. મારવાડી છોકરાવાળા િરવાજામાુંથી અંિર ગયો. ત્યાું તેણે બે બોડડ જોયા (૧) સ્ત્રીઓ 
(૨) પરુુર્ો એટલે તે પરુુર્વાળા િરવાજામાુંથી અંિર ગયો. આગળ ગયો તો ત્યાું બે બોડડ હતા. (૧) 
ગીફ્ટ સાથે (૨) ગીફ્ટ વગર. એટલે મારવાડી ગીફ્ટ વગરના બારણામાું પ્રવેશ્યો. થોડી આગળ 
ચાલ્યો અને તે હોટલની બહાર! 
 
અમમતાભ બચ્ચન એક સભામાું રાષ્રગીત ગાતા હતા. રેખા એ સાુંભળીને ખબુ જ પ્રભામવત થઇ 
ગઈ અને ઉભી થઈને અમમતાભને ભેટવા જતી હતી...અમમતાભે જેવી રેખાને જોઈ કે તરત જ 
આખરી લાઈનો જોર જોરમાું ગાવા માુંડી...જયા હૈ, જયા હૈ...જયા હૈ...જયા...જયા...જયા હૈ...એટલે 
રેખા પાછી પોતાની સીટ પર બેસી ગઈ. 
 
 
એક સરુતીની મનોવ્યથા...મવચારુું છુું, હુું ગાળો બોલવાનુું છોડી િઉં...તો પછી હુું બોલીશ શુું? એને 
લઈને મારુું તો બી.પી. વધી જશે... 
 
એક છોકરાને કુતરુ કરડર્ ુતો પણ તે ખબુ જોર જોરથી હસતો હતો. લોકોએ પછુર્ ુત ુું કેમ હસે છે? 
છોકરો બોલ્યો, કતૂરુું બોખ ુહત.ુ 
 
“ખશુી”ને ત્રણ શબ્િોમાું લખવાની સ્પધાડ રાખવામાું આવી. બધા પસુ્તકોમાું શોધવા માુંડયા. મેં લખી 
નાખ્ર્ુું, “પત્ની મપયર ગઈ”. આયોજકોએ મારુું સન્માન કર્ુું અને મને ઘર સધુી મકૂી ગયા, કારણ 
એમના હૈયાની વાત મેં મારા હોઠોથી કહી! 



 

 

 
ખબુ જ મ ૂુંઝવણ થાય છે જયારે,  
- બાયોલોજીના મશક્ષક: સેલ નો મતલબ શરીરના “કોર્” કહ ેછે  
- ફીજીક્સના મશક્ષક: સેલ નો મતલબ “બેટરી” કહ ેછે  
- ઇકોનોમમક્સના મશક્ષક: સેલ નો મતલબ “વેચાણ” કહ ેછે  
- ઇમતહાસના મશક્ષક: સેલ નો મતલબ “જેલ” કહ ેછે  
જો એક જ સ્કુલના પાુંચ મશક્ષકો એકમત નદહ થઇ શકતા હોય તો એવી સ્કુલમાું ભણીને શુું કરવુું, 
એટલે ભણવાનુું જ છોડી િીધુું. હવે પરણીને સાચુું જ્ઞાન લાધ્ર્ુું છે...જ્યારે પત્નીએ કહ્ુું કે સેલ નો 
મતલબ “દડસ્કાઉન્ટ” થાય છે! 
 
एक काला मारिाडी एकदम सफेद कुतास पहनते हुिे अपनी पननी से पूछता हे, "मे थारेको कैसो लागी 
ररयो ?" 
पननी : "एैसो.. जैसे पतािा मा मकोडो घुश्यो हे !!" 
 
હાલ લગ્ન પ્રસુંગોમાું સેલ્ફીનો કે્રઝ જોતા હવે કુંકોત્રી માું પણ છપાવવ ુપડશે, સેલ્ફી સમયુઃ સવારે 
૯ થી ૧૦(સેલ્ફી સ્ટીક ની વ્યવસ્થા રાખી છે) 
 
મવશ્વમાું ટી.વી.ન ુું રીમોટ જ એક એવી વસ્ત ુછે કે જેની કામ નદહ કરવા પર પીઠ થબડાવવી પડે છે 
 
બકો : એલા જીગા તારુું  બૈરુ કાલે બમૂો બરાડા  કેમ પાડત ુહત.ુ 
જીગો : એલા કાઇ  નઈ, એનો ફોટો “FACEBOOK” ની જગ્યાએ “OLX પર” UPLOAD થઈ ગયો 
તો....... 
 
પ્લેન લેન્ડ થવાની તૈયારીમાું હત,ુ પાઈલોટ એનાઉન્સ કરતો હતો "હવે આપણે બે મમનીટમાું લેન્ડ 
કરીશ,ુ “ઓ માય ગોડ", “ઓ માય ગોડ” સાુંભળીને થોડી વાર પ્લેનમાું એકિમ શાુંમત છવાઈ ગઈ, 
બધા ગભરાઈ ગયા હતા કે "શુું થર્?ુ". પાછુ પાઈલોટે એનાઉન્સ શરુ કર્ુડ, "માફ કરજો ,એનાઉન્સ 
કરતી વખતે કોફી મારા શટડ પર પડી મારુું શટડ  બગડ્"ુ. બાપ ુગસુ્સામાું ઉભા થઇ કહ,ે 
"ટણપા....ટોપા...., તારા “ઓ માય ગોડ”માું તારુ તો શટડ  બગડ્ ુપણ અહી મારુ ધોમતર્ુું બગડી 
ગર્!ુ 



 

 

 
 
કોલેજના નોટીસ બોડડ ઉપર એક સમુવચાર લખ્યો હતો. ઝાડ ઉપર તમારી ગલડફે્રડન ુનામ લખવા 
કરતાું એના નામનુું એક ઝાડ વાવો. ઘણો મવચાર કયાડ પછી ગલડફે્રડન ુલીસ્ટ બનાવવા બેઠો, લીસ્ટ 
એટલ ુલાુંબ ુથઇ ગર્ ુતો એક એકરમાું શેરડી વાવી િીધી 
 
દિવાળીમા ફટાકડા નદહ, હોળીમા પાણી નહી, ઉતરાયણમા પતુંગો નહી, તો શ ુતહવેારોમા અમારે 
િમણ જતા રહવેાન?ુ 
 
લગ્ન પછી છોકરીઓના નામ કે અટક બિલવાની પ્રથા બુંધ થવી જોઈએ, ફેસબકુ પર સ્કુલની 
જુની છોકરીઓ ગોતવામાું તકલીફ થાય છે! 
 
ભારતમાું ૧૦૦૦ છોકરાઓની સામે ૯૪૩ છોકરીઓ છે. મતલબ કે ૫૭ છોકરાઓ લગ્ન કયાડ વગર 
રહી જાય. આ છોકરાઓ સમાુંતરે અટલ, કલામ, રતન ટાટા, મોિી બને અને બાકીના ૯૪૩ કુકરની 
ત્રણ સીટી વાગે પછી ગેસ બુંધ કરે! 
 
એક છોકરી ત્રીજી વાર ડ્રાઈવીંગ લાઇસન્સ માટે ઈન્ટરવ્ર્ુું આપવા ગઈ 
ઇન્સ્પેક્ટર: જો તમારી એક તરફ એક ર્વુાન અને બીજી તરફ એક વિૃ માણસ આવી જાય તો તમે 
કોને મારશો? 
છોકરી: વિૃ માણસને  
ઇન્સ્પેક્ટર: પણ બહને, તમે બે્રક તો મારી શકો ને? 
 
બાપુુઃ યાર મારી વાઈફ પીયર ગઈ છે, િરરોજ એને ફોન કરવો પડે છે. 
જીવલોુઃ વાહ બાપ,ુ આને કહવેાય પ્યાર! 
બાપુુઃ ચપુ બેસ નખ્ખોદિયા, એ કહીને ગઈ છે કે જે દિવસે ફોન નહીં આવે એ દિવસે પાછી આવી 
જઈશ! 
 
એક અમિાવાિીનો છોકરો તોતડાતો હતો. મેં પછૂ્ુું કે તમારો છોકરો તમારો છોકરો તોતડાય છે? 



 

 

અમિાવાિી: હુંમેશા નથી તોતડાતો, બોલે છે ત્યારે જ તોતડાય છે, આને કહવેાય અમિાવાિીનો 
કોન્ન્ફડન્સ!  
 
 
પત્ની : સાુંભળો છો, મદહલાઓને પણ હવે શમન મુંદિરમાું પ્રવેશનો હક મળ્યો છે. 
પમત : ખબૂ સરસ, હવે શમન િેવને પણ ખબર પડશે કે સાડાસાતી કોને કહવેાય? 
 
અમેરીકાવાળા:- અમારે ત્યાું િરેક જમણી બાજુ ગાડી ચલાવે, તમારે ત્યાું ? 
સરુતવાળાઑ :- અમારે ત્યાું સામે વાળો કઈ બાજુથી આવે તે ઉપર આધાર રાખે છે! 
 
હ ેભગવાન કોઈને પણ રાહલુ જેવી જુવાની અને અડવાણી જેવુું ઘડપણ ના આપીશ!  
 
આજે પહલેીવાર ચાર ભાઈઓને “આ મારી મા” છે, એના એકાઉન્ટમાું ૨,૫૦૦૦૦ હુું નાખીશ એવુું 
કહીને લડતા જોયા. 
 
પે્રમ એટલે, નોટો આપણી હોય અને લાઇનમા 🙋🏻  તે ઊભી રહ.ે.. 
 
રાખી સાવુંતનો એમપસોડ ટી.વી. પર આવતો હતો ત્યારે બાપ ુચશ્માું ચઢાવીને એમપસોડ જોવા 
બેસી જતા હતા. મેં કહ્ુું આ ઉંમરે બાપ ુતમારે સ્વયુંવર જોડે શુું મતલબ? 
બાપ:ુ િીકરા, જ્યાું સધુી સાુંસ છે ત્યાું સધુી આશ છે, આ સ્વયુંવરમાું કર્ુું ધનષુ્ય તોડવાનુું છે? 
એટલે એમાું પણ મારે પણ ચાન્સ છે! 
 
એક વાર ૩ વર્ડ ની નાની બાળકી ના પપ્પા તેને સવૂડાવતા સવૂડાવતા વાતાડ કહતેા હતા, બાળકી 
જયારે સવૂાની તૈયારી માું જ હતી કે તે બોલી, “ભગવાન મમ્મી ન ુભલ ુકરે, પપ્પાન ુભલ ુકરે, 
િાિીન ુભલ ુકરે, િાિાજી આવજો!.” અને બોલીને સઈૂ ગઈ. બીજા દિવસે તેના િાિા મરી ગયા. 
તેના પપ્પા એ મવચાર્ુું કે આતો કઈક મવળચત્ર સુંયોગ છે. થોડા મદહના પછી ફરી તે બાળકી 
સવૂડાવતા હતા અને તે ફરી બોલી, “ભગવાન મમ્મી ન ુભલ ુકરે, પપ્પાન ુભલ ુકરે, િાિીમા 
આવજો!”. બીજા જ દિવસે તેના િાિી મરી ગયા. આ જોઈ ને તેના પપ્પાને થર્ુું કે મારી િીકરી 
કોઈ ભતૂપે્રતના કબજામાું તો નથી ને? થોડા મદહના પછી ફરી તે બાળકી સવૂડાવતા હતા અને તે 



 

 

ફરી બોલી, “ભગવાન મમ્મીન ુભલ ુકરે, પપ્પા આવજો!”. આ સાુંભળતાજ તેના મપતાના મોમતયા 
મરી ગયા. આખી રાત ના સતૂા, સવારે બહ ુવહલેા ઉઠી ગયા, ઓદફસે પણ ડરતા ડરતા કામ કરે, 
લુંચ વખતે પણ ઘદડયાળ ને જ જોયા રાખે. તેને થર્ુું કે રાત થઇ જાય અને જો કઈ ના થાય તો હુું 
બચી જઈશ. તેથી ઘરે જવાને બિલે તે ઓફીસમાું જ રહ્યો. આખો દિવસ તેણે કોફી પીતા પીતા, 
ઘદડયાળમાું જોતા જોતા કાઢયો, થોડો પણ અવાજ થાય તો ડરીને કિૂકો મારે! મધરાત થઇ ત્યારે 
તેને મનરાુંત વળી અને શાુંમતથી શ્વાસ લીધો. જ્યારે તે ઘરે પહોચ્યો ત્યારે તેની પત્ની એ કહ્ુું કે, 
“તમે આટલે મોડે સધુી ક્ારેય કામ નથી કર્ુું, વાત શુું છે?”. પમતએ જવાબ આપ્યો કે મારે તેના 
મવશે કઈ વાત નથી કરાવી, આજનો દિવસ મારી જજિંિગીનો સૌથી ખરાબ દિવસ હતો. તેની પત્ની 
એ કહ્ુું, ધળૂ તમારો દિવસ ખરાબ હતો ! તમને ખબર છે આજે બાજુવાળા રાકેશભાઈ ગજુરી ગયા! 
 
સરિારજીએ ઘરનો િરવાજો કાઢયો અને ખભા પર લઈને બજાર તરફ ચાલવા માુંડ્ુું. 
એક ભાઈ: સરિારજી, તમે િરવાજો વેચવા માુંગો છો? 
સરિારજી: ના, આ તો મારા તાળાની ચાવી ખોવાઈ ગઈ છે એટલે ચાવી બનાવવા જાઉં છુું. 
એક ભાઈ: એવામાું ઘરમાું ચોર ઘસુી જાય તો? 
સરિારજી: ચોર ઘરની અંિર કેવી રીતે જશે? િરવાજો તો મારી પાસે છે! 
 
ચુંપકને અકસ્માતમાું બુંને કાન કાપવા પડયા. ડોકટરે બે નવા કાન ફીટ કરી આપ્યા. ચુંપક તો 
અરીસામાું કાન જોઇને ચમકી ગયો.  
ચુંપક: ડોક્ટર સાહબે, મારે આ સ્ત્રીના કાન નથી જોઈતા  
ડોક્ટર: તને સુંભળાય છે? 
ચુંપક: હા  
ડોક્ટર: તો પછી પ્રોબ્લેમ શુું છે? 
ચુંપક: કોઈ વાત સમજાતી નથી!  
 
તમે ગમે તેટલા હોમશયાર બની જાવ પણ જો તમે શાકવાળા પાસેથી ઘાણા “ફ્રરી” માું નદહ લાવી 
શકો તો તમારી ઘરવાળીની નજરમાું તમે ડફોળ છો! 
 



 

 

અમમત: સાહબે, બીજા સાત સૈમનકોને પાદકસ્તાને મારી નાખ્યા, લોકો પછેૂ છે કે તમે વચન આપ્ર્ુું 
હત ુું કે એક ની સામે તમે હોત તો પાદકસ્તાનના િસ માથા લઇ આવતે, આપણા રાજમાું તો પચાસ 
સૈમનકો મરી ગયા, લોકો પાુંચસો માથા માુંગે છે? 
મોિી: અમમત ત ુહજુ નાિાન છે. ભારતની પ્રજા ઘણી ભલુકણી છે, થોડા વખતમાું ભલૂી જશે. 
સજર્જકલ સ્રાઈક કરીને પુંિર લાખ ભલુાવી િીધા, કાળાનાણાની સ્રાઈક કરીને મોંઘવારી ભલુાવી 
િીધી, એજ રીતે બીજુ ું કોઈ ગતકડુું શોધી કાઢીશુું. જો કોંગે્રસવાળાઓએ સાઈઠ વરસો સધુી િેશને 
લટૂીને રાજ્ય કર્ુું તો આપણે પણ આરામથી સાઈઠ  વરસ ખેંચી કાઢીશુું!   
 
મનમોહન મસિંહ ૨૦૦૪ મા વડાપ્રધાન બનેલા, ત્યારબાિ ૨૦૧૬મા બોલ્યા, ગજુરાતી કહવેત સાચી 
પાડી કે “૧૨ વરે્ બાવો બોલ્યો”! 
 
નોટબુંધી થઇ અને કેજરીવાલની ખાસી સારી થઇ ગઈ, જયલળલતા ICUમાુંથી બહાર આવી ગયા, 
ગ ૂુંગા મનમોહન પણ બોલતા થઇ ગયા, સમાજવાિી પાટીના ઝગડા ખતમ થઇ ગયા, મોિી મ ૂુંગા 
થઇ ગયા...આનાથી વધારે કેવા “અચ્છે દિન” જોઈએ? 
 
સ્કલૂમાું હતા ને મસ્તી કરતા ત્યારે ટીચર બે છોકરીઓની વચ્ચે બેસાડી િેતા, અમે એટલા ભોળા 
હતા કે એને સજા સમજતા, “અબ ક્ાું હોવત હૈ જબ ચીદડયા ચકૂ ગઈ ખેત” 
 
પુંદડત જોડે લગ્ન પ્રસુંગે વર-વધનુા જન્માક્ષર જોયા કરતા બને્નના મોબાઈલના મેસેજ જોવડાવવા. 
બધી ખબર પડી જશે કે ક્ો ગ્રહ ક્ાું ફરે છે ને, ક્ો નુંગ કોને ફેરવે છે 
 
તમે તમારી અંિર રહલેી ખબૂીઓ શોધો! ખામીઓ શોધવા માટે તો ભગવાને પત્ની બનાવી છે! 
 
'તમારુું નામ?' 
'રા' 'અને તમારુું?' 
'મ'ુ, 'હેં ?' 
'હેં શુું હા, પીએમની અપીલ સાુંભળીને અમે કેશલેસ થઇ ગયા છીએ. બાકી નામ તો મારુું રાકેશ 
અને આનુું મકેુશ છે! 
 



 

 

પત્ની :- જાન ુતમે મને કેટલો પે્રમ કરો છો  ?? 
પમત :- અરે ગાુંડી 500 ને 1000 ની નોટ જેટલો, ફેંકી પણ નથી શકતો ને બિલાવી પણ નથી 
શકતો! 
 
અંગે્રજીના પ્રોફેસરે બ્લેકબોડડ પર "FATIGUE" લખી એક ગજુરાતી છોકરાને તેનો ઉચ્ચાર કરવા 
કહ્ુું. ગજુરાતી છોકરાએ જે ઉચ્ચાર કયો તે સાુંભળી પ્રોફેસર બેભાન!(ફાટી ગઈ) 
 
બાટલો અને બાટલી માું શુું ફરક? બાટલો ચઢાવવો પડે, બાટલી એની મેળે જ ચઢી જાય. 
 
મશવાજી લડી લડીને મરી ગયા અને આપણે પી પી ને(મશવાજીબીડી) મરી જવાના 
 
પહલેાની જૂની દહન્િી દફલ્મો જેવા સસરા આપણને કેમ નથી મળતા? જે કહતેા હતા, “યે રહા બ્લેન્ક 
ચેક ઔર િફા હો જાઓ મેરી બેટીકી જજિંિગીસે”! 
 
કાલે રાતે્ર “મહારાજે” આવીને “કથા” કરી.કથાનો સાર હતો કે, “કુંઇ ભેગુું નથી આવવાનુું”. કથાને 
અંતે મહારાજ બધુું ભેગુું કરીને લઈ ગયા! 
 
મારો એક સીધો સાિો પ્રશ્ન RTO અને સરકારને છે, દ્ધદ્વચક્રીય વાહનો માટે “હલે્મેટ”, ચાર પૈંડાવાળા 
વાહનો માટે “સીટબેલ્ટ” ફરજીયાત તો પછી ત્રણ પૈંડાવાળી દરક્ષા/ટેમ્પો માટે કશુું નદહ? 
 
पनत : आज र्ानेमे क्या र्ास बना रही हो? 
पननी : अनएज्युकेटेड बीन्स! 
पनत : यह क्या है? 
पननी : गिािंर ! 
 
Both Modi and Rahul are saying they are not being allowed to speak in the house And 
I thought only married men were not allowed to speak in the house. 
 



 

 

કડવુું સત્ય, લગ્નમાું કુુંવારા અને સ્મશાનમાું ઘરડા, એકજ આશાએ જાય છે. અમે નહી જઇએ તો 
અમારામા કોણ આવશે. 
 
ભારતવરે્ નવકારમુંત્રમાથી ફક્ત નમો જ સ્વીકાયડ કર્ુું તો સમગ્ર જગતના સામ્રાજ્યમા હાહાકાર 
થઈ ગયો. સુંપણૂડ નવકાર સ્વીકાયડ થશે તો શુું થશે? 
 
नई नई िादी के बाद िेर ने िेरनी स ेपूछा, तुम्हारा िादीसे पहले फकसीसे अफेयर था क्या? 
िेरनी ने मिंद मिंद मुवकराते हुए कहा, तुम्हारी इस बात पर मुझे एक िेर याद आ गया. 
 
પેલી બાજુ લાલનુા બુંને છોકરાઓની હાલત ખરાબ છે, કારણ કે બુંને નથી  “Demonetization” 
બોલી શકતા કે નથી  “विमुदद्रकरण” બોલી શકતા, મોિીનો મવરોધ કેવી રીતે કરવો એ એમને માટે 
મોટો પ્રશ્ન છે!  
 
 
વેઈટરને પછૂ્ુું, શુું છે જમવામાું ??? 
વેઈટર : લસનીયા બટાકા, ભરેલા રીંગણાું, મસાલેિાર ભીંડી, રીંગણાું નો ઓળો, સેવ ટામેટા, કાજુ 
ગાુંદઠયા નુું શાક, ખીચડી કઢી, રોટલા, ભાખરી, િાલ બાટી , ઘી ગોળ ને છાશ. 
બેંક મેનેજર : રીંગણનો ઓળો, બે રોટલા , ખીચડી કઢી ને છાશ અહીંયા લાય અને 2 સેવ ટામેટા , 
ભાખરી ને ખીચડી કઢી પેક કરી િે ઘર માટે. 
વેઈટર : સાહબે બધુું ખલાસ થઈ ગર્ુું છે.. 
બેંક મેનેજર ગસુ્સામાું: બધુું ખલાસ છે તો સીધુું બોલને, આ બધી પત્તર ઠોક્ાું વગર... 
વેઈટર : સાહબે “atm” જઈએ એટલે પહલેા કાડડ ઈન્સટડ  કરીએ, પછી મપન પછેૂ, પછી સેમવિંગ છે કે 
કરન્ટ એકાઉન્ટ એ પછેૂ પછી કેટલા રૂમપયા ઉપાડવા છે તે પછેૂ અને આ બધુું કયાડ પછી કહ ેકે "out 
of cash" તો અમને શુું થત ુું હશે એ તમને ખ્યાલ આવે છે? 
 
બૈરી છોકરા નદહ હોય તો માણસનો ખચો કેટલો બધો ઓછો થઇ જાય છે, રાહલુજી અઠવાદડયા 
પહલેા આવ્યા, ચાર હજાર લઇ ગયા અને હજુ ફરી આવ્યા નથી! મોિીજી તો પગાર જ નથી લેતા, 
ઘર ચલાવે છે અને મમત્રોના ચા-પાણીના પૈસા ચકૂવે છે, છતાું કોઈ દિવસ આવતા જ નથી! 
 



 

 

ત્રણ વરસમાું મોિીજીએ બાબાને વેપારી બનાવી િીધા(રામિેવ), હવે બીજા બે વર્ોમાું વેપારીઓને 
બાબા બનાવવાની યોજના છે! 
 
આજે સરસ મજાની જાહરેાત વાુંચી.. બુંગલો વેચવાનો છે, “મોકા નુું લોકેશન ATM સામે”! 
 
ગાુંધારી :"મેં મારા સો પતુ્રોને બેંકમા મોકલી ૨૦૦૦×૧૦૦=૨,૦૦,૦૦ બે લાખ તો આમને આમ 
એક્ષચેન્જ કરાવી લીધા. 
કુુંતી : એમા શુું? મે રૌપિીના લગનની પાુંચ કુંકોત્રી બતાવી ૧૨,૫૦,૦૦૦/- ઉપાડી લીધા. 
 
અત્યારની  પદરક્સ્થમતમાું એક બાબત સમજાઇ  કે જે  લોકો એ “સુંબુંધો”માું “રોકાણ” કર્ુું હત ુું એના  
“નાણાું સચવાઇ” ગયા અને જેને “નાણાુંમાું રોકાણ” કર્ુું છે તેને “સુંબુંધો”ને શોધવા પડે છે! 
 
કાલે એક લગ્નમાું જમવા ગયો એક રશ્ય જોઇને આખો ઝુકી પડી. એમની નવી વહ,ુ વચલી વહ ુ
અને મોટી વહુ બધી ઘુુંઘટ તાણીને બેઠી હતી, મનમાું થર્ુું કે વાહ એમના માું-બાપે આ જમાનામાું 
કેટલા સારા સુંસ્કાર આપ્યા છે! પછી ખબર પડી કે નોટોની સમસ્યાને લઈને એ બધી “બ્ર્ટુી 
પાલડર” જઈ શકી ન હતી! 
 
“ATM” પર જઈને આવો અને હાથમાું કશુું નાું જુવે એટલે આજુબાજુવાળા બધા ગબ્બરમસિંગની જેમ 
પછેૂ છે, “દકતને આિમી થે, દફર ભી ખાલી હાથ વાપસ આ ગયે?” 
 
દરપોટડર: ડોક્ટર સાહબે, તમારી જજિંિગીની મોટામાું મોટી ભલૂ કઈ? 
ડોક્ટર: એક વરસ પહલેા મેં મારી કન્સલ્ટેશન ફી ૪૦૦ રૂમપયાથી વધારીને ૫૦૦ કરી નાખી હતી! 
 
પમત: મારી પત્ની વાસ્ત-ુશાસ્ત્ર પર ખબુ જ વધારે પડતો મવશ્વાસ કરે છે  
િોસ્ત: Great, શુું તે તેનો ઉપયોગ કરે છે? 
પમત: Oh-Yeah !!... જયારે અમારે ઝગડો થાય છે ત્યારે તે કોઈ પણ “વસ્ત”ુ ઉઠાવીને તેનો 
ઉપયોગ “શસ્ત્ર” તરીકે કરે છે! 
 
છગન: મહારાજ, મારા લગ્ન નથી થતા, કોઈ ઉપાય બતાવો ને? 



 

 

મહારાજ: સૌથી પહલેા તો ત ુું “સિા સખુી રહો” એવા આશીવાડિ લેવાનુું બુંધ કર! 
 
એકવાર શેઠના ઘરે ઇન્કમટેક્ષની રેડ પડી  
ઇન્કમટેક્ષ ઓદફસર: બાકી બધુું તો સમજ્યા પણ તમે કુતરા-ળબલાડાને જલેબી ખવડાવવાનો ખચો 
પાુંચ લાખ રૂમપયા બતાવ્યો છે તેનાથી અમે સુંતષુ્ટ નથી. તમે એની કોઈ પ્રફૂ બતાવી શકો છો? 
શેઠ: ના, એની કોઈ પણ પ્રફૂ મારી પાસે નથી  
ઇન્કમટેક્ષ ઓદફસર: ચાલો તો પછી અમે આ બાબત અમે રફે િફે કરી નાખીએ પણ તે માટે તમારે 
અમને િસ હજાર રૂમપયા આપવા પડશે. શેઠજી માની ગયા અને કહ્ુું હુું તમને િસ હજાર રૂમપયા 
આપુું છુું. શેઠે મનુીમને બમુ મારી અને કહ્ુું, આ લોકોને િસ હજાર રૂમપયા આપી િો અને ખાતામાું 
લખી િેજો કે કુતરાઓએ બીજી િસ હજારની જલેબી ખાધી! 
 
ટૂુંકી વાતાડ: મગરોનો મશકાર કરવા માટે તળાવ ખાલી કરી નાખવામાું આવ્ર્ુું. છતાું કોઈ મગર 
મળ્યો નદહ, કારણ કે મગર જમીન પર પણ જીવી શકે છે. પરુંત ુનાની નાની માછલીઓ મરી ગઈ. 
આ વાતાડને ડીમોનેટાઈઝન જોડે કોઈ લેવા િેવા નથી! 
 
સવારે ..પોળલસ સ્ટેશનમાું સ્ત્રી: સરજી, મેરે પમતને મજુે ઘર સે મનકાલ દિયા. અબ મૈં કહાું જાઉ? 
પોળલસ: કહાું હૈ આપકા પમત? ક્ુું મનકાલ દિયા? 
હડપ િૈને પમત આગળ આયવો: જી મૈંને તો મોિીજી કી આજ્ઞા કા પાલન દકયા. ઉન્હોને કહા કી  
500 ગ્રામ સે જ્યાિા સોના ઘર મેં નહીં રખ સકતે! ઈસકા નામ સોના હૈ ઔર યે 150 દકલો કી હૈ! 
 
 
ગલડ : મારા ફોન નુું વઝડન અપડેટ કરવાનુું છે. કેવી રીતે કરુું . 
બોય : એક કામ કર. 
ગલડ : શુું ? 
બોય : પહલેા બેકઅપ  લઈ લે. 
ગલડ : બે કપ જોડે રકાબી લાવુું કે...? 
બોય : હા અને એમા ઝેર લય ને પી જા સાલી અભણ 
 



 

 

અત્યાર સધુી સુંતાનો માટે પછૂાતો હતો હવે રૂમપયા માટે પછુાય છે, કયો પ્રશ્ન? "તમારા ઠેકાણે પડી 
ગયા?" 
 
આપણે તો મોિી જે કરે ઈ આપણી પાસે તો કાળા ધનમાું બે ભેસ છે ને એક પાડો છે 
ઈ પણ મોિી કેસે તો બેન્ક મા બાુંઘી આવીસ - રધો ભરવાડ 
 
એ ...મોિી સાહબે ચોખવટ કરો, 500 ગ્રામ સધુી જ સોન ુરાખવાન ુછે કે ઓછુ હોય તો લોન લઈને 
પરુૂ કરવાન,ુ કજીયા થાય છે  ઘર મા... 
 
શાકમાકેટમાું એક છોકરો મજાકમાું કહતેો હતો કે ૨૦૦૦ રૂમપયાની નવી નોટમાું ચીપ લાગેલી હોય 
છે, જેથી સરકાર તે જ્યાું હોય ત્યાું જોઈ શકે છે! આ સાુંભળતાની સાથે જ એક સ્ત્રીએ ૨૦૦૦ની નોટ 
બ્લાઉઝમાુંથી કાઢીને પસડમાું મકૂી િીધી! 
 
“RBI” ની જાહરેાત. આજથી આપના ખાતામાુંથી “જેટલી” ચાહ ેતેટલી રોકડ રકમ ઉપાડી શકશો, 
જેટલીને તો તમે ઓળખો છો! નથી ઓળખતા? તો મગજમારી ના કરતા! 
 
SBI અને LIC ના નવા સ્લોગન. લાઈનમાું અંત સધુી રહશેો તો પૈસા અમે આપીશુું – SBI, અને જો 
“નદહ રહ્યા” તો પૈસા અમે આપીશુું – LIC 
 
“Domino'sss pizza”મા ફોન આવે છે... 
ગ્રાહક: એક સ્મોલ મપત્ઝા, એક્સ્રા ટોપીંગ્સ સાથે મોકલી આપો  
ડોમમનોઝ: ચોક્કસ સાહબે, પ્લીઝ એડે્રસ આપો  
ગ્રાહક: નાનપરુા સ્ટેટ બેંકની લાઈનમાું ૨૨મો નુંબર, લાલ ચેક્સવાળું શટડ ! 
 
મોિી : દુમનયાની એવી કોઈ જગ્યા નથી જ્યાું હુું નદહ ગયો હોઉ, ખણેૂ ખણેૂ જય આવ્યો છુું, બોલ 
અમીત તારૂ શુું કહવે ુું છે? 
અમીત શાહ : સાસરે ગયા છો ક્ારેય? 
 



 

 

જે િેશના લોકોને ટી.વી. માું મવજ્ઞાપનો આપીને સમજાવવ ુપડે કે સુંડાસ ક્ા કરવા જવુું? એ િેશમાું 
લોકોને નોટબુંધીથી થતા અથડવ્યવસ્થાના ફાયિાઓ કેવી રીતે સમજમા આવશે? 
 
બેન્કોની અને ATMની હાલત નવી વહુ જેવી છે! જેણે હજુ પહલેી રોટલી તાવડીમાું નાખી હોય ત્યાું 
આખુું ઘર જમવા બેસી ગર્ ુહોય! 
 
લગ્ન માટે અઢી લાખ રૂમપયા લેવાવાળાઓએ “સહુાગરાત”ની સી.ડી. ઇન્કમટેક્ષમાું જમા કરાવી 
પડશે! 
 
જો આજ હાલત લાુંબો સમય સધુી રહી તો સરકારે “ઉધારકાડડ” introduce કરવો પડશે! 
 
બેંક કમડચારીની પત્ની(રમવવારે): જાગો...ઉઠો...મારા મમ્મી પપ્પા આવ્યા છે  
બેંક કમડચારી(સતુા સતુા): એમને કહો કે આઈ.ડી. બતાવે અને લાઈનમાું આવે! 
 
આજ કાલ કેટલાક લોકો તો બી.જે.પી.ની ભક્ક્તમાું એટલા બધા ગાુંડા થઇ ગયા છે કે હુું રેનમાું 
મસુાફરી કરતો હતો. મેં બાજુવાળા ભાઈને કહ્ુું કે આ વરે્ ઠુંડી પષુ્કળ છે, આ સાુંભળતાની સાથે જ 
પેલા ભાઈ ભડકી ગયા અને મને કહ્ુું, કોંગે્રસના વખતમાું નહોતી શુું? 
 
મારી જીન્િગીની સૌથી હાસ્યાસ્પિ પળ કઈ હતી? જયારે મને પરીક્ષામાું શુું લખવુું એની સમજ 
નહોતી પડી રહી અને સપુરવાયઝર મારી પાસે આવીને કહ,ે "સીધો બેસ, પાછળવાળો જોવે છે" 
 
According to RBI's new guidelines: People who forget money in their pants & shirts and 
send them to their laundry will be immediately arrested on charges of Money 
Laundering. 
 
ચુંપકે શુંકર ભગવાનની ખબુ જ ભક્ક્ત કરી એટલે શુંકર ભગવાને ખશુ થઈને તેને એક શરત પર 
ત્રણ વરિાન માુંગવા કહ્ુું. શરત એટલી કે ત ુું જે માુંગે એના કરતા ત્રણ ઘણુું તારી પત્નીને મળશે  
ચુંપકે કહ્ુું કબલૂ. એટલે શુંકર ભગવાને તેને વરિાન માુંગવા કહ્ુું. એણે માુંગ્ર્ુું મને દુમનયાનો 
સૌથી સુુંિર પરુુર્ બનાવો. એ સુુંિર પરુુર્ બન્યો અને એની પત્ની એના કરતા ત્રણ ઘણી સુુંિર 



 

 

બની. બીજુ ું વરિાન માુંગ્ર્ુું કે હુું આખી દુમનયાનો પૈસાિાર પરુુર્ બનુું. એ પૈસાિાર બન્યો પણ 
એની પત્ની એના કરતા ત્રણ ઘણી પૈસાિાર બની. શુંકર ભગવાને કહ્ુું મવચારીને ત્રીજુ ું વરિાન 
માુંગ જે નદહ તો ત ુું તારી ઘરવાળીથી પાછળ રહીશ. ચુંપકે કહ્ુું, ભગવાન મને હળવો હાટડ  એટેક 
આપો! 
 
એક મહાવત હાથીને લઈને જતો હતો. હાથીએ બાજુનાું લીમડાની ડાળ તોડવા સ ૂુંઢ લુંબાવી, એટલે 
મહાવતે એને અંકુશ માયો. હાથીએ સ ૂુંઢ પાછી લઇ લીધી. યમરાજા ત્યાુંથી પસાર થતા હતા. 
એમને નવાઈ લાગી કે આટલો મોટો હાથી આ પાુંચ ફૂદટયા માણસથી ગભરાય છે. એટલે એમણે 
હાથીને કહ્ુું કે ત ુું આટલો કિાવર થઈને આ પાુંચ ફૂટયા માણસથી ગભરાય છે? 
હાથી: યમરાજજી, બોલ્ર્ુું માફ કરજો પરુંત ુઆ તો તમારી પાસે મરેલા માણસો આવે છે એટલે, 
બાકી જો જીવતા આવે તો તમારી પણ હાલત મારા જેવી કરી નાું નાખે તો કેજો! 
 
આજનુું મહાજ્ઞાન: બે મમત્રો મસગારેટ પીતા પીતા વાતો કરતા હતા.....“સાલી મેગી સ્વાસ્થ્ય માટે 
હાનીકારક છે!” 
 
One more reason to be proud of our PM! The “Pope” has invited our “PM” for tea. 
The invitation letter says: ''Chai pe Church aa''(चाय पे चचस आ) 
 
“રાબડી” પહલેા ળબહારનાું મખુ્યમુંત્રી બન્યા, પછી “ચાય”વાળો ભારતનો વડોપ્રધાન બન્યો અને હવે 
“પનીર સેલ્વમ” તામીલનાડુનાું મખુ્યમુંત્રી બન્યા, મા, સાચુું જ કહતેી હતી કે દુધમાું ખબુ જ શક્ક્ત 
હોય છે!   
 
બીગ બે્રકીંગ ન્ર્ઝુ, અંતે મહશે શાહ ેમોઢુું ખોલ્ર્ુું. ૧૩૮૬૫ કરોડ રૂમપયા જયલળલતાના છે, જાવ હવે 
ગોતો રૂમપયા. 
 
મોિી "ટાઈમ"માું ન આવ્યા, કાુંઈક સારા સમાચાર આવશે! 
 
રાહલુ: મમ્મી, શુું રામજી ઇટલીનાું રહવેાવાળા હતા? 
સોમનયા: અરે, નદહ રે ગાુંડા, પણ ત ુું એવુું શુું કામ પછેૂ છે? 



 

 

રાહલુ: તો પછી પેલા ભજનમાું “રોમ રોમ મેં બસનેવાલે રામ”વાળું ગીત કેવી રીતે બન્ર્ુું? 
સોમનયા: િીકરા ત ુું “પોગો” જ જો! 
 
મોિીજીએ કહ્ુું, “ગો કેશલેસ”. લોકોની ખબર નથી પણ ATM મશીનોએ ખબુ જ ગુંભીરતાથી લીધુું 
અને કેશ વગરના થઇ ગયા! 
 
૨૦૧૬ મદહલા રાજકારણીઓ માટે બહુ ખરાબ રહ્ુું, પહલેા આનુંિી બેનની ખરુશી ગઈ, સરુ્મા 
સ્વરાજની દકડની ફેલ થઈ ગઈ, માયાવતીના રૂમપયા ગયા, મમતાનુું મગજ ગર્ુું, દહલેરી ચ ૂુંટણી 
હારી ગયા અને હવે જયલળલતા દુમનયા છોડી ગયા! 
 
માુંડ માુંડ થોડુું ધન ભેગુું થર્ુું નથી અને ક્ાુંકથી અવાજ આવે છે, “મેરે િેશવાસીઓ”( હવે 
કમાવાની ઈચ્છા જ નથી થતી) 
 
ગીતા માું સાફ શબ્િો માું લખ્ર્ુું છે કે મફત નુું લઇશ નહીં, પણ શુું કરવુું? આ મકેુશભાઈ દરલાયન્સ 
જીયોની વેળલડીટી વધારતા જ જાય છે. વધારતાું જ જાય છે. એમાું આપણો શુું વાુંક? 
મવજય માલ્યા ૭,૦૦૦/- થી ૧૦,૦૦૦/- કરોડનુું કરીને ભાગી ગયો અને મહશે શાહ ૧૩,૮૬૦/- 
કરોડનુું કરીને મીદડયા સામે આવ્યો! બાકી જીગર તો ગજુરાતીનુું જ હો, ભાઈ... ભાઈ... 
 
ભગો  બેન્કમાું  ૫0000 ભરવા ગ્યો, સાબે  પછુ્ ુઆટલા બધા રૂમપયા ક્ાથી કાઢયા?  
ભગો: આખ ુ ગામ ભરે છે તો આબરૂ  સાચવવા વ્યાજે લાવ્યો સાબ. 
 
अिंगूरी भाभी: सुननए भरभूनतजी, लड्डूके भैयाने हमरा बैंकमें र्ाता रु्लिा ददया है। 
विभूनत: अच्छा भाभीजी कौनसी बैंकमें ? 
अिंगूरी भाभी: “चड्डी फसी” बैंकमें। 
विभूनत बेहोि होते होते बचा, फफर बोला: भाभीजी, िो “चड्डी फसी” बैंक नहीिं, “एच डड ऍफ़ सी” बैंक 
होता है। 
 
મોિીજીન ુકહવે ુછે કે "હવે તમારે વોલેટમા કેશ રાખવાની જરુર નથી, મોબાઈલથી જ કામ થઈ 
જશે". આ તરફ પાકીટમારો મઝુવણમાું પડયા છે, "હવે પાકીટ મારવુું કે મોબાઈલ?" 



 

 

 
મુંિીની તો હિ ત્યારે થઇ ગઈ જયારે સલુભ શૌચાલયવાળાએ કહ્ુું, ભાઈ, બહ ુદિવસો પછી 
આવ્યા? આજકાલ કઈ ખાઓ પીઓ છો કે નદહ? 
 
જો સ્ત્રી પરૂર્ોના મન વાુંચી શકતી હોત તો િર બે સેકન્ડે એક ઝાપટ પડતે! 
 
બાપએુ મેરેજ બ્ર્રુો ખોલ્ર્.ુ એક ભાઇએ ફોન કયો.  
બાપએુ ફોન ઉપાડીને કહ્ુુઃ "પાત્ર ગોતવા ૧ િબાવો, સગાઇ માટે ૨ િબાવો, લગન માટે ૩ 
િબાવો". 
પેલા ભાઇ એ પછુ્ુુઃ "બીજા લગન કરવા શ ુિબાવ?ુ" 
બાપ:ુ "હવે ડોબા, બીજા લગન કરવા  ઘરવાળીન ુગળ િબાવ"! 
 
પત્ની કેટલુું ઝડપથી િોડી શકે તે જોવ ુું હોય તો જોરથી બમુ મારો, “દૂધ ઉભરાય છે” અને પમત 
કેટલી ઝડપથી િોડી શકે તે જોવ ુું હોય તો જોરથી બમુ મારો, “મોબાઈલની ઘુંટી વાગે છે, હુું લઉં 
છુું”. 
 
બાપ: બેટા, તારુું રીઝલ્ટ શુું આવ્ર્ુું? 
છોકરો: પપ્પા, ૮૦% આવ્યા  
બાપ: પણ માકડશીટમાું તો ૪૦% લખ્યા છે? 
છોકરો: બાકીના ૪૦% આધાર કાડડ  પર લીંક થશે ત્યારે સીધા એકાઉન્ટમાું આવી જશે! 
 
अगर "मोगेम्बो" की सही टाइम पर "िादी" हो जाती तो िो कभी "रु्ि" नही होता ।। 
 
"સાુંભળો છો? મહશેભાઈના ત્યાું સાુંજે સત્યનારાયણની કથામાું જવાનુું છે." 
"કેમ કોઈ બુંગલો લીધો કે ?" 
"ના હવે, અરે એમના પૈસા બધા સેટ થઈ ગયા ને, એટલે" 
 
રાજકારણી મદહલાઓ માટે 2016ન ુવર્ડ “જય લળલતાની જજન્િગી ગઈ” , “માયાની મડૂી ગઈ” , 
“સરૂ્મા ની દકડની ઞઇ” , “મમતાની માનમસકતા ઞઇ” , “આનુંિીની સત્તા ઞઇ” ! 



 

 

 
જયલળલતાનાું મોત પછી કેજરીવાલ, લાલ,ુ મમતા, મોિી, અને નીતીશ એટલા માટે ખામોશ છે કે 
કોઈએ એવુું કહ્ુું કે યમરાજાની ચોપડીમાું J પછી K, L, M, N આવે છે, એ સાુંભળીને બધાની હવા 
ટાઈટ થઇ ગઈ છે! 
 
કુંડકટર : જેની પાસે છુટ્ટા ન હોય તે બસમાુંથી નીચે ઉતરી જાય 
બાપએુ ૧૦૦ની નોટ કાઢીને કહ્ુું, લાલ િરવાજા. 
કુંડકટર(ગરમ થઇ ને): "૬ ₹ની દટદકટ છે અને મારી પાસે ૯૪ ₹ છુટા નથી"  
બાપ:ુ તો ત ુું બસમાુંથી નીચે ઉતર 
 
“गााँधीजी” अपने वपता की चौथी पननी के बेटे थे, “बाबा साहब” अपने वपता को चौदहिीिं सन्तान थे, 
“रविन्द्रनाथ टैगोर” भी चौदहिीिं सन्तान थे, “सुभार्षचन्द्र बोस” 14 सन्तानोंमें स ेनिें निंबर पर थे, 
“वििेकानिंदजी” 10 सन्तानोंमें स ेछठे निंबर पर थे. कमबख़्त “हम दो हमारे दो” के चक्करमें 
“महापुरुर्ष” पैदा ही होना बन्द हो गए। 
 
પમત : સાહબે મારે મારી પત્નીથી છુટાછેડા જોઈએ છે, એ વાસણોના છુટા ઘા કરે છે! 
જજ : હમણાથી કરે છે કે પહલેાુંથી? 
પમત : પહલેાુંથી.. 
જજ : તો આટલા વરસો પછી હવે કેમ છુટાછેડા લેવા છે? 
પમત : સાહબે હવે એન ુમનશાન પાકકુ થઈ ગર્ુું છે! 
 
મોહમ્મિ: આ તલાક તલાક ત્રણ વાર બોલવા પાછળ લોજીક શુું છે? 
મૌલવી: આમાું લોજીક બોજીક કશુું નથી. સ્ત્રીઓ એકવાર કહો તો સાુંભળે છે ક્ાું? 
 
હલે્લો(ફોનપર): હુું આરતી બોલ ુછુું 
છોકરો: ઓકે બેન તો હુું તાળી પાડુ છુ! 
 



 

 

સસલુું પોતાના જીવનમાું ખબુ જ િોડે છે, કુિે છે, તો પણ પુંિર વરસ જીવે છે, જ્યારે કાચબો 
વધારે ચાલતો નથી કે િોડતો નથી છતાું ૩૦૦ વરસ જીવે છે. બોધ: કસરત જાય ભાડમાું, બહાર 
ખબુ જ ઠુંડી છે, તમે મનમશ્ચિંત થઈને સઈુ જાવ – બાબા આરામિેવ  
 
માણસ નુું ભમવષ્ય તેના “સ્વભાવ અને વ્યવહાર” પર મનભડર  હોય છે! બાકી “મહનેત અને 
આવડત” તો ચોરી કરવા આવેલા ચોરમાું પણ હોય છે. 
 
કેવ ુું કહવેાય હેં? કેળાું ખાવાથી હાડકાું મજબતુ થાય અને કેળાની છાલ ઉપર પગ આવવાથી  ભાુંગી 
જાય! જબરુું , નહીં? "વા"થી માત્ર શરીરનુું એક અંગ પકડાય છે. પરુંત ુ"પરણ-વા"થી માણસ આખો 
પકડાઈ જાય છે 
 
દિવાળી પર ચીસો પાડી પાડીને ભગવાનને કહ્ુું હત ુું, “તન મન ધન સબ કુછ હ ેતેરે, તેરા તઝુકો 
અપડણ, ક્ાું લાગે મેરા”, લાગે છે કે ભગવાને આ વાતને સીરીયસલી લઇ લીધી! 
 
છોકરો: તારુું નામ શુું છે? 
છોકરી: પજૂા હજાદરકા  
છોકરો: પપ્પ ુપાુંચસોનો 
 
પુંિર-વીસ સાધ ુસુંતો દહમાલયનો પહાડ ચઢતા હતા. એક પત્રકારે પછૂ્ુું કે, “બાબા તમે લોકો ક્ાું 
જઈ રહ્યા છો? એક બાબાએ કહ્ુું, “સમાધી” લેવા.  
પત્રકાર: કેમ? 
બાબા: જ્યારથી વોટ્સ અપ આવ્ર્ુું છે ત્યારથી મોટા મોટા જ્ઞાનીએ પેિા થઇ ગયા છે. હવે આ 
સુંસારમાું અમારી કોઈ જરૂરત નથી! 
 
કેટલા સૌભાગ્યની વાત છે કે તમારા પૌત્રો અને પૌત્રીઓ ૨૦૫૦ની સાલમાું કહશેે કે મારા િાિા 
કાલાધનની લડાઈમાું ૬ દિવસ લાઈનમાું ઉભા રહ્યા હતા અને પોતે કાળા પડી ગયા પણ નોટો તો 
ગલુાબી કરાવીને જ પાછા આવ્યા! 
 



 

 

જમા કરાવો ત્યારે ચોર જેવી અને કાઢતી વખતે જાણે ળભખારી હોઈએ એવી લાગણી હાલમાું બેંકમાું 
થાય છે 
 
केजरीिाल के झूठ बोलने की कला से प्रभावित होकर मायािती केजरीिाल से ट्यूिन लेने आई; और 
बोली: ऐ दनुनया के सबसे झूठे व्यस्क्त l मुझे भी confidence के साथ झूठ बोलना सीर्ा दे । 
केजरीिाल बोला: ए हुवन की मस्ल्लका, लोगोकी बात को दफा करो । मैं तो आपको देर्कर हैरान रह 
गया,  फक इस उम्र मे ये हुवन, ये रिंग, ये िोखर्यााँ और ये ददलकिी..  
मायािती(िरमाती हुई): या अल्लाह इस दनुनया के लोगों को कीड ेपड ेl जामलम अच्छे भले सच्च े
इन्सान को झूठा कहते है॥ 
 
જો નેતા લોકો પોતાના પગના તળળયા પર ઝેર લગાવીને સઈુ જાય તો સવારે િેશના ૯૯% 
પત્રકારો મરેલા મળશે! 
 
રાહલુ: શુું મારી મસકલ મોિી જેવી લાગે છે? 
સોમનયા: ના, કેમ? 
રાહલુ: હુું જ્યાું જાઉં છુું ત્યાું મને જોઇને લોકો મોિી મોિીનાું નારા લગાવે છે! 
 
સરકાર: તમારા કાળા ધનનો અડધો દહસ્સો અમને આપી િો , તમે ચોર નદહ ગણાવ  
સામાન્ય નાગદરક: મતલબ ઝગડો ચોરીના માલમાું ભાગલા માટે હતો, મનિોર્ પ્રજાને સરકારે 
ખાલીફોગટ લાઈનમાું લગાવી િીધી! 
 
ચુંરમાુંએ ગસુ્સે થઈને કહ્ુું કે છોકરીઓ કુુંવારી હોય છે ત્યારે ચન્રમાું પોતાનો પમત જુવે છે. લગ્ન 
થયા પછી પોતાના બાળકોને કહ ેછે, જો પેલા ચુંર મામા. થોડો ઘણો સબુંધોનો તો ખ્યાલ રાખવો 
જોઈએ, મારી પણ બ્રહ્માુંડમાું કઈ ઈજ્જજત-આબરુું છે! 
 
પાણીમાું પડેલી ભેંસ અને શોમપિંગ મોલમાું ઘસેુલી સ્ત્રી માુંડ માુંડ બહાર નીકળે. એક બરાબર ન્હાય 
અને બીજી બરાબર નવડાવે! 
 
પત્ની: આપણે દિવાળીમાું કઈ નવી કાર લઈશુું? 



 

 

પમત: કુતરી  
પત્ની: નાું લેવી હોય તો કઈ નદહ, “કુતરી” કોને કહો છો? તારો બાપ કુતરો, તારી માું કુતરી, તારુું  
આખુું ફેમીલી કુતરાના બચ્ચા..... 
પમત(મોમાુંથી મસાલો થકુીને): અરે ગાુંડી આ તો મોમાું મસાલો હતો એટલે તે ખોટુું સાુંભળ્ર્ુું . મેં તો 
તને કહ્ુું “Q-3” લઈશુું 
 
સમયની દકિંમત શુું છે? તે એવા માણસને પછૂો જે સુંડાસની બહાર ઊભો હોય અને તેને "ઝાડા" થઇ 
ગયા હોય અને અંિરવાળાને "કબજજયાત" હોય! 
કેવી ગજબની વાત છે? િેશમાું ૫૫ વરસની સ્ત્રીને અમ્મા(જય લલીતા), ૬૦ વરસની સ્ત્રીને 
િીિી(મમતા), ૬૫ વરસની ડોશીને બહનજી(માયાવતી), ૩૦ વરસની છોકરીને માું(રાધેમાું) કહવેામાું 
આવે છે! 
 
નોટો હતે તો બેંકમાું બિલાવી લેત, કેટલા પોતાના જ બિલાઈ ગયા, કોઈ બતાવો એમને ક્ાું 
બિલાવીએ? 
 
લગ્ન મવર્યક ટચકુડી જાહરેાત, "મરુતીયાને સરુતમાું ભજીયાની દુકાન છે" 
 
વડીલો સાચુું કહતેા હતા કે યોગ્ય સમયે લગ્ન કરી લેવા જોઈએ. એક છોકરો પત્ની વગર કેવી 
તબાહી કરી નાખે છે તે મોિીને જ જોઈ લો. આવી જ હોય છે કુુંવારાની દહિંમત, નોટ જ બિલી 
નાખી! સાલુું પરણેલા તો ટી.વી.ની ચેનલ પણ બિલી શકતા નથી! 
 
પમત બેન્કમાું ગયો: સાહબે,  10  લાખ મારી  બૈરીના ખાતામા જમા કરાવ ુતો ઇની ધરપકડ થાય 
? 
બેન્ક મેનેજર: ભાઈ તમે ઘરમાું નક્કી કરી લો ને કોને જેલમાું મોકલવા છે? કેમ કે  તમારી પત્ની 
ગઇ કાલે તમારા ખાતામાું 12 લાખ જમા કરાવતી વખતે આવ ુજ પછૂતા હતા. પમત બેભાન! 
 
મમ્મી: બેટા લેશન કરી લે નદહતર સ્કુલવાળા કાઢી મકુશે 
છોકરો: હુું તો ફકીર છુ, ગમે ત્યાું થેલૉ લઈને નીકળી જઈશ 
મમ્મી: નાલાયક આવ ુકોણ મશખવાડેછે તને? 



 

 

છોકરો: મોિી મામાએ! 
 
બાપ:ુ આજે તો બઉ મોટો મસન થય ગયો રઘલા  
રઘલો: કેમ હુું થ્ર્ુું બાપ?ુ 
બાપ:ુ આજે તો અમારી ભેંશ jio ન ુsim ખાય ગય! 
રઘલો: તે પછી હુું થ્ર્ુું બાપ?ુ 
બાપ:ુ કશુું નઈ, પેલા બે લીટર દૂધ આપતી હતી, હવે અનલીમીટેડ દૂધ અને પોિારા 4G સ્પીડે 
આપે છે! 
 
પત્ની: હાય હાય, તમારા માુંથામાુંથી લોહી કેમ નીકળે છે? 
પમત: છગને મારા માથામાું ઈંટ મારી  
પત્ની: તમારે પણ મારવી હતી ને, તમારા હાથમાું કશુું ન હત ુું? 
પમત: હત ુું, છગનની પત્નીનો હાથ! (પછી જોવાનુું શુું..પત્નીએ બે ચોડી િીધી) 
 
બે્રકીંગ ન્ર્ઝુ: દુલ્હને “શરાબ પીધેલા દુલ્હાની” જાન તગેડી મકૂી. 
એક પરણેલો: કાશ, હુું પણ લગ્નને દિવસે શરાબ પીને ગયો હોત! 
 
લગ્ન અને સગાઇ વચ્ચે અંતર કેમ રાખવામાું આવે છે? કારણ કે કોઈ એવુું નદહ કહી શકે કે મને 
હાિસાથી બચવા માટેનો મોકો જ નહીં આપવામાું આવ્યો! 
 
ભજીયા વેચનારો 1500 કરોડનો આસામી થઇ ગયો અને આપણે બધા ભણેલા લોકો ભજીયાન ુ
અંગે્રજી શોધવામા રહી ગયા 
 
સવારથી મઝુાયો છુ, જરા મિિ કરશો? ચાનો(મોિી) ધુંધો ચાલ ુકરુ કે ભજીયા(સરુતનો 
ભજીયાવાળો)  નો? 
 
ભજીયાવાળા એ ભલૂ ક્સ્વકારી! ભલૂથી “ગોટા”ની જગ્યાએ “ગોટાળા” થઇ ગયા! 
 
હ ેમપ્રયે, ખોટો સમય બગાડયો આપણે કજજયામાું, સરુતવાળા  કરોડપમત થઈ ગયા છે ભજીયામાું! 



 

 

 
િમણના બાર એન્ડ રેસ્ટોરન્ટવાળાએ ઓનલાઇન પેઇમેન્ટનો મવરોધ નોંધાવવ્યો કારણ બતાવ્ર્ુું 
પીધા પછી ગ્રાહકને પોતાનો મપન નુંબર યાિ રહતેો નથી 
 
પાયજામાના કાપડને ખોટી રીતે વેતયાડ પછી િરજીએ  Underwearનાું ફાયિા બતાવવાના શરુ કરી 
િીધા, જેને તે “demonetization to cashless” કહવેામાું આવે છે 
 
 
બાપએુ એક વાળણયાને લાફો ઝીંકી િીધો.  
વાળણયો : બાપ,ુ કોઇ વાુંક - ગનુા વગર મને લાફો કાું માયો? 
બાપ ુ: તમે વાળણયાની જાત, તમે કોઇ દિ વાુંકમાું નો આવો તો શુું અમારે નવરા બેસી રે'વાનુું?. 
 
મપયરથી પત્નીએ ફોન પર કહ્ુું: શુું તમે મને યાિ કરો છો? 
મેં કહ્ુું: ગાુંડી, યાિ કરવાનુું આટલુું આસાન હોત તો ૧૨માું ધોરણમાું “ટોપ” નદહ કરતે? 
 
૧૦૦ વરસના િાિાજી મતૃ્ર્ ુપછી સ્વગડમાું પહોંચી ગયા. સ્વગડમાું ખબુસરુત અપ્સરાઓના નતૃ્ય 
જોઇને િાિાજી જોર જોરમાું રડતા રડતા બોલ્યા, “સાલા, આ બાબા રામિેવના ચક્કરમાું નદહ પડયો 
હોત તો ક્ારનો અહી આવી ગયો હોત! 
 
છોકરી(ગસુ્સામા): મારી પાસે રૂમપયા છે, બુંગલો છે, કાર છે, તારી પાસે શ ુછે? 
મે હસીને કીધ ુમારી પાસે તારા જેવી બીજી ચાર છે! (ચપુ થઈ ગઈ િોઢ ડાહ્યી) 
 
ભગવાનને પણ ખબર હતી કે એક દિવસ – ઈમેલ, ઈન્ટરનેટ, ઈ-દટદકટ, ઈ-શોમપિંગનો જમાનો 
આવશે. એટલા માટે જ પોતાનો સ્વર રાખવા એમણે પોતાનુું નામ “ઈશ્વર” રાખ્ર્ુું હત ુું! 
 
स्जस ददन नोट की जगह बेटा बदलने की योजना आएगी उस ददन लाइन में सबसे पहले सोननया  
र्डी होगी और उसके बाद केजरीिाल और मोददकी की मााँ र्डी होगी! 
 
मोदी: तुम हमको 3 लार् रुपये दो, हम तुम्हें 15 ददन के बाद लोटा देगा।  



 

 

भक्त(15 ददन के बाद): "लाओ साहेब हो गए 15 ददन"। 
मोदी: ये लो।  
भक्त: अबे ये तो लोटा है? 
मोदी: हम भी तो यही बोला था फक 'लोटा' देगा। 
 
काला धन ना पैदा होता है ना मरता है, स्जस प्रकार आनमा एक िरीर को छोडकर दसूरा िरीर धारण 
करती है, उसी प्रकर काला धन एक अकाउिं ट को छोडकर दसूरा अकाउिं ट धारण कर लेता है - 
चाणक्यका मुनीम। 
 
मिंस्जल उन्हें ही ममलती हे स्जनके सपनो में जान होती है और पैसे उन्हें ही ममलते हे स्जनकी बैंक में 
पहचान होती 
 
રઘલો: બાપ ુમેં ગઈ કાલે મેં તમને કેટલા બધા ફોન કયાડ, તમે ફોન કેમ નદહ ઉપાડયો? 
બાપ:ુ કેમ ઉપાડુું? કાલે મેં ૩૦ રૂમપયા આપીને “કોલરટર્નુ” લગાવડાવ્ર્ુું તે કોણ તારો બાપ 
સાુંભળશે! 
 
એક માણસ િારૂની દુકાનમાું ગયો અને દુકાનિારને પછૂ્ુું: મારી ૨૫મી લગ્ન જયુંતી ઉજવવા માટે 
તમે કઈ બ્રાુંડ સજેસ્ટ કરો છો? 
દુકાનિાર: એ તો ટોટલી તમે ખશુીમાું ઉજવવા માટે પીવા માુંગો માુંગો છો કે ગમ ભલૂાવવા માટે 
પીવા માુંગો છો તેના પર આધાર રાખે છે! 
 
શેરબજારમાું માર ખાધેલો પમત તેની પત્ની તરફ ગૌરથી જોતો હતો, પછી મનમાું ને મનમાું જ 
બોલ્યો આપણા જીવનમાું આ એક જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે જે જોત જોતામાું ત્રણ ઘણી થઇ ગઈ! 
 
ચેલો: ગરુુજી, મહોબ્બત શુું છે? 
ગરુુજી: સમપડણ  
ચેલો: તો પછી લગ્ન શુું છે? 
ગરુુજી: આત્મસમપડણ 
 



 

 

હરભજન: મનમડલબાબા મેરી ગેંિ ટનડ નદહ હોતી, ક્ા કરુું? 
મનમડલબાબા: એક બાર ગેંિ પર “મોિી” લીખ કર િેખ, ઇતની બાર ટનડ હોગી કે તનેુ સોચા ભી નદહ 
હોગા! 
 
િેશ કેશલેસ થઇ જશે તો ભ્રષ્ટાચાર ખતમ થઇ જશે એવુું મવચારવાવાળા એ લોકો છે કે જે 
બચપણમાું દકસ કરવાથી છોકરા થાય છે એવી માન્યતા ધરાવતા હતા! 
 
ગ્રાહક: લસ્સી આપોને  
દુકાનિાર: અમમતાભ કે મોિી? 
ગ્રાહક: મતલબ? 
દુકાનિાર: અમમતાભ લસ્સીનો મતલબ ભરેલો લાુંબો ફૂલ ગ્લાસ અને મોિી લસ્સીમાું અમે ગ્રાહકોને 
લસ્સી બતાવીને “છાસ” પીવડાવીએ છીએ! 
 
મારો એક સવાલ છે સરકારને? અમારા ખાતામાું બેલેન્સ ન હોય અને ચેક લખાઈ ગયો હોય તો 
બેન્ક ચેક રીટનડ કરી ને અમારી પાસેથી ચાર્જ વસલેુ છે, તો અમારા ખાતામાું બેલેન્સ હોય ને બેંક 
પાસે પૈસા ન હોય તો અમે ચાજર્જસ લઇ શકીએ? 
 
આંખના ડોક્ટર: બહને, તમારા હસબુંડ સામે જોતા હોવ એમ જુઓ, નહી તો તપાસ માટે આંખ 
પહોળી કરવાના ટીપાું નાખવા પડશે. 
 
બાપ ુખેતરમાું ટ્બુવેલ લગાવી રહ્યા હતા. એમને થર્ુું લાવને “બાબાજી”ને પછૂી લઉં કે પાણી ક્ાું 
હશે. બાબાજી આખા ખેતરમાું ફયાડ અને એક જગ્યાએ આંગળી બતાવીને કહ્ુું કે અદહયાું ૨૫૦ ફૂટ 
નીચે પાણી હશે એટલે અદહયાું ટ્બુવેલ બનાવો અને ૧૧૦૦ રૂમપયા આપવા કહ્ુું. બાપ ુબીચારા 
ભોળા સ્વભાવના હતા એટલે એમણે બાબાજીને કહ્ુું મારે ઘેર જમવા આવો અને ત્યાું જ પૈસા આપી 
િઈશ. બાબાજીને થર્ુું કે આજે તો મરઘો બરાબર ફસાયો છે, એટલે તરત જ હા કહી િીધી. બાપએુ 
રસોડામાું જઈને પત્નીને કહ્ુું કે બાબાજી આવવાના છે તો પકવાન બનાવ અને એક વાડકામાું નીચે 
િેશી ઘી અને ઉપર ભાત પીરસજે. પત્નીએ કહ્ુું કે ઘી તો ભાતની ઉપર આવે? બાપએુ કહ્ુું આજે 
હુું કહુું તેમ કર. બાબાજી આવ્યા અને જમવા બેઠા. એમને ભાતનો વાડકો જોઇને કહ્ુું, બેટા, આમાું 



 

 

ઘી તો છે જ નહી. બાપએુ બાબાજીના કાન પર એક જોરિાર તમાચો માયો અને બોલ્યા તને 
સાલાને ખેતરમાું ૨૫૦ ફૂટ નીચે પાણી િેખાર્ુું અને અદહયાું વાડકામાું બે ઇંચ નીચે ઘી નદહ િેખાર્ુું? 
 
ભારતમાું વાહનોની એવરેજ કી.મી. પર નથી મપાતી, પરમ દિવસે તો પરુાવ્ર્ુું હત ુું, બે દિવસમાું 
કેવી રીતે ખતમ થઇ ગર્ુું? 
 
દરઝવડ બેન્ક ચાલ ુછે કે બુંધ થઈ ગઈ? ચાર દિવસ થયા કોઈ નવો મનયમ નથી આવ્યો એટલે 
પછૂ્ુું! 
 
આપણો િેશ પણ કમાલ છે! જ્યાું પથૃ્વીરાજની(કરીના) પૌત્રી “તૈમરુ”ને જન્મ આપે છે! 
 
આટલી બધી નફરત પણ સારી નહીં, એક માણસ ઠુંડીમાું ધ્રજૂતો હતો. 
મેં કહ્ુું: 'મફલર બાુંધી લે, ભાઈ.' 
તો એણે િાુંત કકડાવતા મને કહ્ુું: ‘હુું ભાજપમાું છુું!’ 
 
बाबा रामदेिने कहा, "ठण्ड से बचने के मलए पानीमें आजिाइन डालकर वपए" 
कुछ भक्तोंने ये समझा पानी मैं aaj wine डालकर वपयें। अब सब अच्छा फील कर रहे हैं। 
 
मिंगल पर यान भेजनेके र्चस 450 करोड मात्र! 2 मूनतसयााँ वथावपत करनेका र्चस, 6600 करोड मात्र 
और फकतना विकास करिाओगे ममतरों! 
 
यूरोप में कहते हैं फक्रश्मस पर सफेद दाढी िाला सािंता घरमें आता है और नोट रर् जाता है. इधर 
इिंडडयामें सफेद दाढीिाला टीिी पर आता है और घर के सारे नोट गायब कर जाता है! 
 
बबना तैयारी फकये नोट बदलनेका कायसक्रम कुछ ऐसा ही है, जैसे िौच के बाद पानी र्ोजना और ना 
ममलने पर िाटर-लेस तरीके की दहमायत करना 
 
ટીચર: બાપ,ુ “આપણા કરેલા પર પાણી ફેરવવાને અંગે્રજીમાું શુું કહ ેછે? 
બાપ:ુ ઘણીવાર મવચાર કયાડ પછી,...“Flush 🚽” 



 

 

 
એક બાપા ચશ્માુંવાળાની દુકાને ગયો અને કહ્ુું ધ ૂુંધળું િેખાય છે તો સારા ચશ્માું બનાવી આપો. 
દુકાનવાળાએ એને ચશ્માું બનાવી આપ્યા. થોડીવાર પછી બાપા પાછા આવ્યા અને કહ્ુું બેટા, 
મપક્ચર હજુ ચોખ્ખુું નથી િેખાત ુું. દુકાનવાળાએ બીજા ચશ્માું બનાવી આપ્યા. બાપા ફરી આવ્યા 
અને કહ્ુું કે મપક્ચર ધ ૂુંધળું જ િેખાય છે. દુકાનિારે બે વાર નવા ચશ્માું બનાવી આપ્યા. ત્રીજી વાર 
આવ્યો ત્યારે દુકાનિારે કહ્ુું બાપા, કર્ુું મપક્ચર સાફ નથી િેખાત ુું તે બતાવો જોઈએ. બાપાએ 
પોતાનો મોબાઈલ કાઢયો અને WhatsApp ખોલીને કહ્ુું જેટલા મપકચરો િોસ્તોએ મોકલ્યા છે તે 
બધા ધુુંધળા િેખાય છે. 
દુકાનિાર: બાપા, તમે તો મારી મગજની નસ ખેંચી નાખી! એને પહલેા ડાઉનલોડ તો કરો! 
 
બાબલુાલને ઝાડા થઈ ગયા એટલે તે ડોક્ટર પાસે ગયા. ડોકટરે કહ્ુું લીંબનુો ઉપયોગ કરો. બે 
દિવસ પછી બાબલુાલ ફરી ડોક્ટર પાસે ગયા. 
ડોકટર: હવે ઝાડા કેમ છે? 
બાબલુાલ: લીંબ ુકાઢી લઉ તો ફરી શરુ થઇ જાય છે! 
 
વાુંઢાઓ માટે એક રક પાછળ લખેલુું વાક્, “ના મપયર, ના સાસરે, હનમુાનજીના આશરે" 
 
કમવની કલ્પના તો જુઓ, લઝૂ મોશન એ પાચનતુંત્રનુું હૈયાફાટ રૂિન છે! 
 
મા-બાપ તમને રાતે્ર એટલે વહલેા આવવાનુું કહ ેછે કે ઉજાગરા તો કોઈ નદહ જુએ, પણ ધજાગરા 
આખુું જગત જોશે! 
 
એક ગધેડો મુંદિરના ચોતરા પાસે બેસી રહતેો હતો. મુંદિરમાું લોકોને પજૂા કરતા જોઇને તે પણ 
ભગવાનની ભક્ક્ત કરવા માુંડયો. ભગવાન તેના પર પ્રસન્ન થયા અને વરિાન માુંગવા કહ્ુું.  
ગધેડો: ભગવાન મને બીજા જનમમાું ગધેડો જ બનાવજો. 
ભગવાન: ત ુું બે વાર ગધેડો બની નદહ શકે, બીજુ ું કઈ માુંગ! 
ગધેડો: તો પ્રભ ુપછી મને બીજા જનમમાું “પતી” બનાવજો  
ભગવાન: ચાલાકી નદહ કર, કહ્ુું ને બે વાર ગધેડો બની નદહ શકે! 
 



 

 

આજે પણ ક્લાસના એ મમત્રોને યાિ કરવાનો પ્રયત્ન કરુું છુું, જ્યારે સાહબે મારવા માટે પછુતા 
"કોઇની પાસે ફુટપટ્ટી છે?. ને ઇ હરામખોર કે'તા: "આ લ્યો સાહબે", ને વળી એક િોઢીનો  કે'તો: 
"સાહબે ખમો મારી પાહ ેઇસ્તીલની સે” 
 
ભલે ને પોતાના ઘરે બટાકા, કારેલા અને દૂધીનુું શાક બનતુું હોય પણ લગ્નના જમણમાું સફાઈ તો 
એવી કરશે જાણે રોજ ઘરે “સુંજીવ કપરૂ” પાસે ખાવાનુું બનાવતા હોય! 
 
વહલેી સવારે કોથળો લઈને પ્લાન્સ્ટક વીણવા નીકળેલા અને જોગીંગ શઝુ પહરેીને નીકળેલા 
માણસોના હતે ુસરખા હોય છે... “પેટ માટે”.... 
 
એક ભાઈને પછૂ્ુું કેમ િેખાતા નથી? આજકાલ ક્ાું રહો છો? પેલા ભાઈએ જવાબ આપ્યો, 
“ઓનલાઈન”. આજકાલ જે લોકો આડીલાઈનના હતા તે બધા પણ “ઓનલાઈન” થઇ ગયા! 
 
સરકારી નોકરીનાું ઓડડરમાું લખ્ર્ુું હત ુું કે "ક્વાટડર" મળશે અને અમે તો પાછા એટલાું ભોળા કે 3 દિ' 
ઓદફસે સોડા લઈને ગ્યા! 
 
અગર જો ગાળો નદહ હોત તો અડધાથી વધારે સરુતીઓ " HIGH B.P."થી મરી જતે! 
 
િેખાવડી છોકરીનો ૨ કીલોમીટર ચાલીને પીછો કયાડ પછી એ છોકરી 'વીમલ'ની પીચકારી મારે તો 
કેવા પગ દુખે? નઇ..! 
 
ઇન્કમટેક્ષ ઓદફસર: તમારી પાસે બે લાખ રૂમપયા આવ્યા ક્ાુંથી? 
ચુંપા: સાહબે, આતો મારો ધણી ચુંપક નોટો બિલવા લાઈનમાું ઉભો ઉભો ગજુરી ગયો તેના 
વળતરના છે!  
 
સાલુું બધાએ એન્જીનીયરીંગ, આઈ.ટી., સાયન્સ, કોમસડ, બી.એ. અને છેલ્લે, જી.પી.એસ.સી તથા 
ર્.ુપી.એસ.સી.માું સારો સ્કોપ છે એમ  કીધુું. સાલુું  કોઈએ ચા અને ભજીયામાું તો સ્કોપ જ સ્કોપ  
છે એવુું ગાઈડન્સ જ ના આપ્ર્ુું!   
 



 

 

એક મશક્ષકે એક છાપાનાું કાગળ પર ભારતનો નકશો િોયો પછી તેને ફાડીને અલગ અલગ ટુકડા 
કરી િીધા અને એક મવદ્યાથીને પછુ્ુું ત ુઆને ગોઠવી શકે છે? મવદ્યાથીએ  એ કાગળ ને ઉંધો કરી 
િીધો તેમાું એક જાહરેાતમાું માણસનો ફોટો હતો. મવધાથી તે માણસના ફોટાને સરખો કરવા માુંડયો 
પછી મશક્ષકે પછૂ્ુું ત ુઆ શુું કરે છે? 
મવદ્યાથી: માણસને સરખો કરુું  છુ, માણસ સરખો થઈ જશે તો િેશ સરખો થઈ જશે! 
 
ઠુંઙીમા નહાવા માટે જજગર જોઇએ, તો જીગાએ કીધુું, ભરુા, તારી કુંઇક  ભલુ થાય છે હો, જજગર  
નહી ગીઝર જોઈએ! 
 
સૈફ: આપણો તૈમરુ આવી ગયો  
કરીના: ભગવાને તમારી મન્નત પરૂી કરી િીધી, હવે તો ખશુ છો ને? 
સૈફ: ઓ કમ ઓન કરીના, હજુ તો તારે બાબર, હમુાર્,ુ અકબર, જહાુંગીર, શાહજહાું અને 
ઔરુંગઝેબ પેિા કરવાના છે...કરીના બેહોશ!  
 
આજ કાલ બજારમાું એક નવો રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે. કોઈ પણ વસ્ત ુખરીિો તો પહલેા પછૂવામાું 
આવે છે કે પેમેન્ટ ગાુંધીમાું કરશો કે મોિીમાું? 
 
પહલેા અમમતાભ બચ્ચન “ કોન બનેગા કરોડપમત”નો એમપસોડ ચલાવતા હતા, હવે મોિી “કોન 
બચેગા કરોડપમત”નો એમપસોડ ચલાવે છે  
 
અમમત શાહ(ભાર્ણ આપતા): હવે ભાજપામાું કોઈ પણ ભ્રષ્ટાચારી માટે જગ્યા નથી.  
ત્યાું જ ભીડમાુંથી અવાજ આવ્યો કેમ “હાઉસફુલ” થઇ ગર્ુું? 
 
એક બાપ ુરસ્તા તપેલુું લઈને વચ્ચે ખાવાનુું બનાવવા બેસી ગયા. કોઈએ કે પછૂ્ુું બાપ ુઆ શુું કરો 
છો? 
બાપ:ુ લોકોને ઉલ્લ ુબનાવુું છુું! 
 
प्रभु इतना दीस्जये जा में कुटुिंब समाए! मैं भी भूर्ा न रहूाँ, मोदी भी न ले पाए। 
 



 

 

મને એકવાર પે્રમ થયો હતો. આખરે મેં એ સુુંિર છોકરીને કહી િીધુું, “ I am in love with you 
totally”. આ સાુંભળીને એ છોકરી મારા પર ભડકી ગઈ અને બોલી: ત ુું તોતડો, તારો બાપ તોતડો, 
તારી માું તોતડી, તારુું આખુું ખાનિાન તોતડુું! સાલો નાલાયક મને તોતડી કહ ેછે? 
 
પહલેા હુું  એકલો હતો, ખિુનાું કપડા ધોતો અને ઈસ્ત્રી પણ કરતો. બહુ હરેાન થતો હતો. પછી, કોક  
િોસ્તારે કહ્ુું, લગન  કરી  લે! હવે કામ ડબલ થઇ ગર્ુું, “અિેખી ના પેટનાવ” 
 
સિાબહાર લોકો લગ્નજીવનમાું ઘણા સખુી હોય છે. કારણ કે તે સિા બહાર જ હોય છે. ઘરમાું રહ ે
તો મગજમારી થાય ને! 
 
રઘલો: બાપ ુકયો છો? 
બાપ:ુ બેઠો છુું, રઘલા  
રઘલો: હુું પણ આવુું? 
બાપ:ુ નાવા બેઠો છુું, પીવા નથી બેઠો...“હડકાયા” 
 
તમારુ ૨૦૧૬ ન ુવર્ડ કેવ ુગર્?ુ અડધ ુજીયોની લાઈનમાું અને અડધ ુબેંક અને એ.ટી.એમ.ની 
લાઈનમાું. બાકી નુું કમવની મગજમારી મા! 
 
બેંકમાું એક પણ રૂમપયો જમા ન કરાવ્યો તો પણ ઈન્કમટેક્સ દડપાટડ મેન્ટની નોદટસ મળી.  
લખ્ર્ ુહત,ુ "લખુ્ખા". 
 
આપણે ત્યાું નવ દિવસના નોરતા હોય છે. પણ મોિીકાકાએ ગાુંધીજીના પચાસ દિવસના નોરતા 
બેસાડયા છે. ગરબા સવારથી સાુંજ સધુી રમવા અઠવાદડયે અઠવાદડયે સ્ટેપ્સ બિલાશે, ઇનામ 
જાન્ર્આુરીમાું લાગશે  
 
🕉 "ઓમ" ના ઉચ્ચારણથી મગજની અમકુ ચોક્ક્સ નસો જાગતૃ થાય છે. પરુંત ુજયારે પત્ની 
અવાજ કરે કે  "સાુંભળો છો", ત્યારે આખુું મગજ જ જાગતૃ થઇ જત ુું હોય છે 
 
બાપનેુ ફાયરળબ્રગેડમાું નોકરી મળી ગઈ.  



 

 

એક સ્ત્રીએ ફોન કયો: હલેો, મારા ઘરમાું આગ લાગી ગઈ છે, જલિી આવો  
બાપ:ુ આગ હોલવવા માટે તમે પાણી નાખ્ર્ુું? 
સ્ત્રી: હા, તો પણ આગ બઝુાતી નથી  
બાપ:ુ ગાુંડી, તો પછી અમે ત્યાું આવીને શુું કરવાના? અમારે પણ પાણી જ નાખવાનુું છે! 
 
છોકરી: તમે શુું કામ કરો છો? 
છોકરો: જી, હુું બીઝનેસમેન છુું  
છોકરી: શાનો બીઝનેસ કરો છો? 
છોકરો: સેળલિંગ ઓફ સોફીસ્ટીકેટેડ મેન્ર્લુ ગારમેન્ટ હોલ્ડીંગ ડીવાઇસીસ  
છોકરી: વાઉ, ગે્રટ..પણ એ શુું છે? 
છોકરો: હુું નાડા વેચુું છુું!  
 
રાજા હદરશ્ચન્ર આજીવન સાચુું બોલી શક્ા તેનુું એક માત્ર કારણ એ છે કે તેમની પત્નીએ તેમને 
ત્રણ બાબત ક્ારેય પછૂી નથી. (૧) ક્ા જાવ છો? (૨) હુું કેવી લાગ ુછુું? (૩) રસોઈ કેવી છે? 
 
ળભખારી: એ ભાઈ એક રૂમપયો આપો, ત્રણ દિવસથી ભખૂ્યો છુું  
ભાઈ: ત્રણ દિવસથી ભખૂ્યો છે તો એક રૂમપયાને શુું કરીશ? 
ળભખારી: કેટલુું વજન ઓછુું થર્ુું તે ચેક કરીશ! 
 
Pregnant મદહલાઓના ખાતામાું રૂ 6000 જમા થશે! આને કહવેાય "CASH ON DELIVERY" 
 
મોિીના ભાર્ણ પછી કેટલાક લોકોને “શોલે” ફીલ્મના ગબ્બરના ડાયલોગ જેવી રાહત થઇ, “સાલે 
તીનો કે તીનો બચ ગયે....“કેશ”, “જ્વેલરી” ઔર “પ્રોપટી” 
 
એક માણસે અમિાવાિમાું મીઠાઈની દુકાન ખોલી અને જાહરેખબર આપી, માણસ જોઈએ છે! 
“ડાયાળબટીસ”વાળાને પહલેી પસુંિગી! 
 
પડોસી: યાર, તારા ઘરમાું રોજ હસવાનો અવાજ આવે છે, આવી ખશુખશુાલ જજિંિગીનો રાઝ શુું છે? 



 

 

માણસ: મારી પત્ની મને રોજ ચપ્પલથી મારે છે, લાગી જાય તો એ હસે છે અને નદહ લાગે તો હુું 
હસુું છુું. ભગવાનની કૃપાથી હસતા ખેલતા જજિંિગી ગજુરી રહી છે! 
 
આ  સરાઉંન્ડ સાઉન્ડ સીસ્ટમ શુું છે? પત્ની જયારે કારમાું આગલી સીટમાું બેઠી હોય અને પાછલી 
સીટમાું સાસ ુઅને સાળી બેઠા હોય તેને “સરાઉંન્ડ સાઉન્ડ સીસ્ટમ” કહવેામાું આવે છે! 
 
નરેન્ર કથા પરુી થઈ ગઈ, ચરણામતૃ લઇ મહાપ્રસાિી લઇ લેવી. હીસાબ હતો કાળા નાણાનો 
અને કયો સવુાવડનો! 
 
નસબુંધી કરાવો તો સરકાર 2000 રુપીયા આપે છે અને સવુાવડ કરાવો તો સરકાર 6000 રુપીયા 
આપશે. આનો મતલબ નસબુંધી કરાવવા કરતા સવુાવડ કરાવવી ફાયિામાું! 
 
ચ ૂુંટણી પુંચે મલુાયમમસિંહને પક્ષના ળચન્હ બાબતની ફદરયાિ માટે કહ્ુું કે માની લીધુું કે સાઈકલ 
તમારી હતી, પરુંત ુતેને તાળું તો તમારે મારવુું જોઈત ુું હત ુું! 
 
બે મોહન થયા,એક કૃષ્ણ અને બીજા ગાુંધીજી. કૃષ્ણનો જન્મ થયો યમનુા દકનારે,મતૃ્ર્ ુથર્ ુ 
પોરબુંિરના િદરયા દકનારા પર. ગાુંધીજીનો જન્મ પોરબુંિર િદરયા દકનારે ,મતૃ્ર્ ુથર્ુું યમનુા 
દકનારે, ફરક ખાલી એટલો હતો એક મોહને ગોપીઓ નો ઉિાર કયો,બીજા મોહને ટોપીઓનો ઉિાર 
કયો! 
 
કેવળ મુંિસોર(એમ.પી.)માું જ રાવણને જમાઈ માનવામાું આવે છે, બાકી બીજે બધે જમાઈને રાવણ 
માનવામાું આવે છે  
 
એક છોકરીએ કહ્ુું ઠુંડીમાું ન્હાવા જીગર જોઈએ, ત્યારનો અમારો જીગલો ખશુખશુાલ છે 
 
ટીચર: તારુું  રીઝલ્ટ ખબુ જ ખરાબ આવ્ર્ુું છે, કાલે પપ્પાને સાથે લઇ આવજે નદહ તો હુું  
છોકરો: નદહ તો શુું? 
ટીચર: તારુું  રીઝલ્ટ હુું ફેસબકુ પર અપલોડ કરીને તારા પપ્પાને ટેગ કરી િઈશ(નવા જમાનાની 
નવી ધમકી). ત્યાર પછી..... 



 

 

છોકરો: હુું મારી મમ્મીને કહી િઈશ કે મારી ટીચર પપ્પા જોડે ફેસબકુમાું ફે્રન્ડ લીસ્ટમાું છે! (ટીચર 
ચપુ) 
 
બાપ:ુ મારા ઘરની સામેના  મકાનમાું એક છોકરી િરરોજ બારીના કાચમાુંથી મને જોઇને રૂમાલ 
હલાવે છે પણ બારી ખોલીને કિી ડોદકર્ુું નથી કરતી 
રઘલો: બાપ ુઈ તો ઈમની કામવાળી બાઈ રોજ બારીના કાચ સાફ કરતી હોય છે 
 
છોકરો: ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ન્ડયામાું જોબ કરુું  છુું  
છોકરી: Wow 
છોકરો: પણ મેં હમણા એ નોકરી છોડી િીધી 
છોકરી: કેમ? 
છોકરો: આટલી ઠુંડીમાું પેપર નાખવા કોણ જાય! 
 
કરીના કપરૂ સહજે માટે મોિીજીના 6000 રૂ ચકૂી ગઈ 
 
અમેદરકન : અમારે બાળક અઢાર વરે્ કમાતા શીખે છે  
પાદકસ્તાની : અમારે તો િસ વરે્ કમાતા શીખી જાય છે  
ભારતીય : અમારે તો જન્મે ત્યારે છ હજાર લઇને જ જન્મે છે 
 
મોિીજીએ કહ્ુું હત ુું કે GDP વધારીશ, G-Gas, D-Diesel, P-Petrol બધુું વધારી િીધુુંને! મોિીજી 
વાયિાના પાકા છે 
 
િીકરાનુું મગજ વધારે ચાલે તો મસુીબત(અળખલેશ) અને ઓછુું ચાલે તો પણ મસુીબત(રાહલુ) 
 
િુંગલ દફલ્મ જોવા હુું લખનૌ ગયો, બસમાુંથી ઊતરીને દરક્ષાવાળાને કહ્ુું કે “િુંગલ” જોવી છે, 
જલિી લઇ જા! નાલાયક મને મલુાયમમસિંહનાું િરવાજા પર ઉતારીને જતો રહ્યો!(મલુાયમ અસલ 
પહલેવાન હતા) 
પલુાવની રાહમા બેઠેલા િેશવાસીઓને મોિીજીએ વઘારેલા ભાત ખવડાવી િીધા અને એ પણ 
કાચા 



 

 

 
છોકરો: પપ્પા, Wife, બીવી, પત્ની, શ્રીમતી, ઓરત, અધાુંળગની, ઘરવાળી આ બધામાું શુું અંતર 
છે? 
પપ્પા: િીકરા એટલુું બધુું ના મવચારાય, “મસુીબત એક નામ અનેક” 
 
ટીચર: જો કાલે હોમવકડ નદહ લાવ્યો તો “મરઘો” બનાવીશ  
ચુંપક: સાહબે, હુું “મરઘો” નથી ખાતો, “મટરપનીર” બનાવજો! 
 
પે્રમમ (રોમેન્ન્ટક મડૂમાું): િદરયામાું હોય એને મોતી કહવેાય, તો ડાળલિંગ, આંખોમાું હોય એને શુું 
કહવેાય? 
પે્રમમકા: નવરીના, એને ‘મોમતયો’ કહવેાય. 
 
િરેક માતા મપતાને નમ્ર મવનુંતી કે આ પાુંચ છોકરા ભણવા જતા નથી અને બીજાના છોકરાઓને 
ભણવા િેતા નથી, નોબીતા, છોટાભીમ ,મશજુકા, જીયાન  અને ડોરેમોન. 
 
પત્ની: તમે પણ મારી સાથે કડવા ચોથનો ઉપવાસ રાખોને વ્હાલા  
પમત: મેં પણ કહ્ુું ને કે િારુ પીવા ચાલ! 
 
હવે તો ઘરવાળો 4500 લેવા ATM એ લાઈનમાું ઊભો હોય અને ઘરે કોઈક 6000ની સહાય કરી 
ગર્ુું હોય એવા કેસ પણ સામે આવે તો નવાઈ નદહ! 
 
50 દિવસથી ધુંધા તો બુંધ જેવી હાલતમા જ હતા અને છે એટલે પે્રગ્નન્સીના કેસ વધવાના જ છે 
 
આ મોિીકાકાએ ચોખવટ નદહ કરી કે જોડકા આવે તો ૧૨૦૦૦ રૂમપયા મળશે? 
 
છુટાની તુંગીની તો ત્યારે હિ થઇ જયારે ડોકટરે કહ્ુું કે છુટ્ટા નથી, એક ઈન્જેક્શન વધ ુમારી િઉં! 
 
આમા ળબચારો પરુુર્ શ ુકરે? રુપીયા વગર ઘરે જાય તો “પત્ની” પછેુ કે “રુપીયા ક્ાું વાપરીને 
આવ્યા?” અને રુપીયા લઈને બેંકમાું જાય તો “સરકાર” પછેુ કે “રુપીયા ક્ાુંથી આવ્યા?” 



 

 

 
The worst 2016 breakups: Ranbir – Katrina, Brad – Angelina, Farhan – Adhuna, Arnab - 
Times Now and Modi – Mitron 
 
રાવણ સાધ ુબનીને સીતાની ઝુપડી પાસે જાય છે  
રાવણ: ળભક્ષામ િેહી મૈયા   
સીતા: “Paytm” ઓન કર... 
 
એક ૭૦ વરસના ડોસાએ તેની પત્નીને પછૂ્ુું કે હુું મને જુવાન છોકરીઓ પાછળ લટ્ટુ થઈને િોડતો 
જોઇને તને દુ:ખ નથી થત ુું?  
પત્નીએ જવાબ આપ્યો: જરા પણ નદહ. એમ તો કુતરાઓને કાર ચલાવતાું આવડતુું નથી તો પણ 
કારની પાછળ િોડે છે! 
 
એક ભાભીને રોજ બપોરે “કોકા-કોલા” પીવાની ટેવ. પીવે એનો વાુંધો નહીં, પણ આખા ગામમાું 
વાત કરતા ફરે કે મારે રોજ બપોરે "કોક" તો જોઈએ જ એના વગર ન ચાલે 
 
છગન: ગયા અઠવાડીએ મારી અને મારી ગલડફે્રન્ડ વચ્ચે ઝગડો થઇ ગયો. 
મગન: પછી શુું થર્ુું? 
છગન:  એણે મને ખીજવવા માટે એના નવા બોયફે્રન્ડ સાથેનો ફોટો મોકલ્યો  
મગન: ઓહ! એ તો ખબુ જ ખરાબ કહવેાય! 
છગન: હુું પણ એનો બાપ છુું. એ જ ફોટો એના બાપને મોકલી આપ્યો. િોઢડાહીને એના બાપે 
બરાબર ધીબી નાખી! 
 
બાપ ુર્િુ કરવા જાતા'તા. ઠકરાણાએ લાલ બુંડી પેરવા આપી. 
બાપ:ુ લાલ બુંડી કેમ? 
ઠકરાણા: તમે ઘાયલ થાવ અને લોહી નીકળે તો દુશ્મનને ખબર ન પડેને એટલે. 
બાપ:ુ તો મને ધોતીર્ ુ પીળ  આપજે 
 
રેલવે સ્ટેશન પર કોઈકે પછુર્ ુ'ભાવનગર કઈ રીતે જવાય? જવાબ મળ્યો, ધોળા થઈને જવાય! 



 

 

આપણે તો ના જઈ શકીયે કહીને એક કેરાલીયન અને  એક મરાસી લાઈનમાુંથી બહાર નીકળી 
ગયા. 
 
પત્ની: બહાર જુવો કેટલો વરસાિ પડે છે, મોસમ કેટલી સુુંિર છે, તમારો પ્લાન શુું છે? 
પમત: મારો તો એજ ૨૫૫માું 1 GB, ૨૮ દિવસ માટે  
પત્ની: મોબાઈલમાું ઘસૂીને આપઘાત કર! 
 
સવાર સવારમાું લોકો નાહવાના ટાઈમ પર ગરમ પાણી એવી રીતે મમક્સ કરશે કે જાણે બહ ુમોટા 
કેમમકલ સાયન્ન્ટસ્ટ હોય! 
 
પમત: એક ત ુું છે જે આ ઘરને “સ્વગડ” બનાવી શકે એમ છે  
પત્ની(ખશુ થઈને): એ કેવી રીતે? 
પમત: તારે મપયર જઈને! 
 
સાુંતાની રોટલી પરથી ઉંિર પસાર થઇ ગયો  
સાુંતા: હુું હવે આ રોટલી નદહ ખાઉં  
બુંતા: ખાઈ લે યાર, ઉંિરે ક્ાું જોડા પહયેાડ હતા! 
 
મુંદિરોમાું પણ cctv મકુાય છે, અજીબ જમાનો આયો સાહબે! આખી દુમનયાનુું ધ્યાન રાખવાવાળા 
પર પણ ધ્યાન રખાય છે 
 
मदहला: ये मलवपस्वटक फकतने की है ? 
दकुानदार: सतरह रुपये की ! 
मदहला: सत्तर!, मै पचास रूपये स ेएक रूपये भी उपर नही दूाँगी ! देना हो तो दो ? 
दकुानदार: बहनजी,आपने गलत सुना !मैने सत्तर नही, सतरह रूपये बोला था ! 
मदहला: बारह रूपये में देनी हो तो बात करो.....!! 
 
કાલપુરુ કેરીનો વેપારી બીજા વેપારીને: ત ુું કાબડનથી કેરી નથી પકવતો? 
બીજો વેપારી: નાું  



 

 

પહલેો વેપારી: તો ત ુું શુું કરે છે? 
બીજો વેપારી: રેકોડડ કરેલી “મનકી બાત” વખારમાું ચાલ ુકરી િઉં છુું, ભલભલાના મગજ પાકી 
ગયા તો કેરીની શુું મજાલ છે! 
 
લાલ ુયાિવ અંગે્રજીમાું એક ફોમડ ભરતા હતા. બીજુ ું બધુું તો ભર્ુું પણ એક જગ્યાએ અટકી ગયા. 
લખ્ર્ુું હત ુું . “Your Zodiac sign”. લાલનેુ આ શુું છે ખબર નદહ પડી. એટલે લાલએુ બાજુમાું 
નીતીશ કુમારના ફોમડમાું ચોરીથી જોર્ુું તો નીતીશ કુમારે લખ્ર્ુું હત ુું “Scorpio”. એટલે લાલએુ 
પોતાના ફોમડમાું લખ્ર્ુું “Innova”. બાજુમાું સ્ત્રીઓની બેઠક પર માયાવતી ફોમડ ભરતી હતી. તેને પણ 
Zodiac નો અથડ ખબર નહોતી. એટલે તેણે બાજુમાું બેઠેલા સોમનયા ગાુંધીના ફોમડમાું જોર્ુું કે તેમાું 
“Cancer” લખ્ર્ુું હત ુું. માયાવતીએ થોડીવાર મવચાર કરીને લખ્ર્ુું, “હલકી ખાુંસી” 
 
પમત: હુું તારા માટે સાડી લાવીશ, નવો મોબાઈલ અપાવીશ, દફલ્મ બતાવીશ અને આખી દુમનયાની 
સફર કરાવીશ  
પત્ની: એ મોિીવેળા મારી આગળ કરવાની જરૂર નથી, સીધુું સીધુું શુું કામ છે તે કહો! 
 
એક ભાઈ સાસરે કથા સાુંભળવા ગયા.  
પાુંચ દિવસની કથા પછી ગોરબાપા બોલ્યા: "જેને સ્વગડમાું જવુું હોઈ તે ઉંચી આંગળી કરે" 
ભાઈના સાસ,ુ સસરા, પત્ની, સાળા, બધાએ આંગળી ઉંચી કરી પણ જમાઈએ ન કરી 
ગોરબાપા પછૂ્ુું: તમારે નથી જવુું ? 
જમાઈ: ના, આ બધા જાય પછી મારે અહીંયા જ સ્વગડ છે 
 
બાપ(ુવાળુંિને): આજ તો ભારે થઇ! સવારે જ ુંગલ ગયો, ત્યાું તો સામે મસિંહ। 
વાળુંિ: લે બહ ુકરી બાપ,ુ પછી? 
બાપ ુ: પછી શુું, મેં તો વાળી મઠૂી,  હુું આગળ ને મસિંહ પાછળ, થોડી વાર પછી પાછળ જોર્ુું તો  
મસિંહ લપસ્યો. 
વાળુંિ: પછી? 
બાપ:ુ વળી પાછી િોટ મકૂી. હુું આગળ ને મસિંહ પાછળ. થોડી વાર પછી પાછળ જોર્ુું ને મસિંહ ફરી 
લપસ્યો !  માુંડ માુંડ ડેલી આવી, ગરી ગયો માલીપા. 
વાળુંિ : ખમ્મા બાપનેુ , અમારા જેવાને તો ઝાડા થઇ જાય! 



 

 

બાપ ુ: તો શુું મસિંહ અમથો બે વાર લપસ્યો તો? 
 
કપીલ શમાડ અને રાહલુ ગાુંધીમાું શુું ફરક છે? કપીલ શમાડને ખબર છે કે તે કોમેદડયન છે  
 
સસરા: આવો જમાઈરાજ, કેમ અચાનક એકાએક િશડન િીધા. 
જમાઈ: તમારી િીકરી જોડે ઝગડો થયો અને તેણે કહ્ુું, “જન્હ્મમમાું જાવ”, એટલે અહીં આવ્યો!   
 
નાનપણમાું અક્ષર સધુારવા માસ્તરે મારી મારીને ગાલ લાલ કરી નાખ્યા અને હવે આખી જજિંિગી  
કી-બોડડ વાપરવાનુું 
 
સાસએુ અમિાવાિથી ભજુ જમાઈને ફોન કયો અને પછૂ્ુું “ભકૂુંપનાું શુું સમાચાર છે?” 
જમાઈ: ખાવાનુું બનાવે છે, વાત કરવી છે? 
 
गािंि की एक मदहला रेन में अपने छोटे बच्च ेका लिंगोट बदल रही थी । 
िहर की महीला: "Huggies" नही है ? 
गािंि की मदहला: नहीिं दीदी मसफस  मूनतस है। 
 
િિી: ડોક્ટર સાહબે, તમે લખી આપેલા મપ્રસ્ક્રીપ્શનમાું આગળ લખેલી િવાઓ મળી ગઈ, પરુંત ુ
પાછળ લખેલી િવાઓ કોઈ જગ્યાએ મળતી નથી  
ડોક્ટર: ડફોળ, એ તો મેં બોલપેન ચાલે છે કે નદહ તે જોવા ઘસરડા કયાડ છે તે છે!  
 
માયાવતીને બહને કહનેારાઓ એકવાર તમારી બહનેને “માયાવતી” કહો, પછી શુું થાય છે તે જુવો! 
 
માણસ અને પતુંગ ની વ્યથા સરખી છે. પતુંગ ને બેલેન્સ રાખવા પછુડુ" બાધવામા આવે છે અને  
માણસને બેલેન્સ રાખવા 'પરણાવી' િેવા મા આવે છે  
 
ગજુરાતી ભાર્ા કેટલી ચોખ્ખી છે. છોકરીઓને કહવેાય લગ્ન કરી લે, છોકરાઓને કહવેાય લગ્ન કરી 
નાખ. જેને સમજાય એ મઝા કરે, બાકી બઘા pogo જુઓ 
 



 

 

જો તમારુું વજન પથૃ્વીપર ૧૦૦ દકલો છે તો મુંગળપર ૩૮ દકલો હશે અને ચુંદ્ર્પર ફક્ત ૧૬.૬ 
દકલો હશે, તમે જાડા જરાપણ નથી ફક્ત ખોટા ગ્રહપર છો, “भार िही, सोच नई” 
 
પત્ની પણ હક બતાવે છે, માું પણ હક બતાવે છે, લગ્ન પછી પરુુર્ની હાલત કાશ્મીર જેવી થઇ 
જાય છે! 
 
આજે પત્નીની સુુંિર સહલેી ઘરે આવી હતી. હુું પણ બેઠો બેઠો તેને જોતો હતો. થોડીવાર પછી 
કુકરની બારમી સીટી વાગવા પર મેં પત્નીને કહ્ુું, જો રસોડામાું િાળ બળી જશે. તો પત્નીએ 
જવાબ આપ્યો બળે તો બળવા િો પણ હુું તમારી િાળ નદહ ગળવા િઉં! 
 
પ્રોફેસર: પહલેી દહન્િી સાઇલન્ટ દફલ્મ કઈ હતી? 
બાપ:ુ જો દફલ્મ સાઇલન્ટહતી તો તમને કેવી રીતે ખબર પડી કે દહન્િી છે?(બાપઓુ પણ હોમશયાર 
હોય છે) 
 
અમિાવાિી છોકરો એક છોકરીને: વ્હરે આર ર્ ુફ્રોમ? 
છોકરી: I am from CAMBRIDGE & You? 
છોકરો: I am from ELLISBRIDGE! 
 
એક છોકરીએ પોતાની બહનેપણીને પોતાના મુંગેતરને બતાવ્યો.  
બહનેપણી: છોકરો તો ઠીકઠાક છે પણ એ જયારે હસે છે ત્યારે તેના િાુંત ળબલકુલ સારા નથી 
લાગતા  
છોકરી: આમ પણ લગ્ન પછી હુું એને હસવાનો મોકો આપુું તો ને? 
 

અમિાવાિની એક હોટેલમાું બોડડ પર લખ્ર્ુું હત ુું: તમને એકબીજા પર ભલે ગમે તેટલો પે્રમ હોય 
પણ, એક થાળીમાું બે જણે જમવુું નહીં! 
 
લગ્નમાું જૂતા ચોરવાનો દરવાજ કેમ જરૂરી છે એની તને ખબર છે? એટલા માટે કે ક્ાુંક વરરાજા 
છેલ્લી ઘડીએ ભાગવાની કોમશશ ન કરે. 
 



 

 

अजस फकया है....रु्द ही पैसे दो और रु्द ही कटोरा लेकर र्ड ेरहो, अजीब िौक है, गामलब, पानी पुरी 
...र्ाने का... 
 
िो छत पर चढे पतिंग उडाने के बहाने, बाजु िाली भी आई कपड ेसुर्ान ेके बहान े
बीिीने देर्ा ये हसीन नजारा, िो डिंडा ले आई बन्दर भगाने के बहाने । 
 
मा: बेटा जरा पापा को बुलाना  
बेटा(पापासे): चलो बुलािा आया है, माताने बुलाया है 
पापा: जय माता दी! 
 
મકર સુંક્રાુંમત સ્પેશીયલ: તમારી પત્નીનો ફોટો પતુંગ ઉપર ચોંટાડીને પત્નીને તમારી આંગળીઓ 
પર નચાવવાનો અનોખો આનુંિ વરસમાું એકવાર મેળવો 
 
મોિીજી, જો તમે પે્રગ્નેન્ટ મહીલાને ૬૦૦૦ આપો છો તો પરુુર્ ને ૩૦૦૦ તો આપો! કારણકે તાળી 
એક હાથે ના વાગે 
 
૨૦૪૦ની સાલમાું છોકરો પોતાના પપ્પાને પછૂશે: પપ્પા તમે મમ્મીને કેવી રીતે મળ્યા હતા  
પપ્પા: મોિીજીએ ગોઠવી આપ્ર્ુું હત ુું  
છોકરો: એ કેવી રીતે? 
પપ્પા: તે દિવસોમાું(૨૦૧૬) એ.ટી.એમ.ની લાઈનમાું છ થી આંઠ કલાક ઉભા હતા તેમાું પે્રમ થઇ 
ગયો! 
 
લોટ િળાવા જતી માસીના િયણાુંના ડબ્બા ઉપર “JIO” લખેલુું જોઈ રઘલો ચક્રી ખાઈ ગયો. 
"હ ેમાસી, આ જજયોવાળા ડબ્બા પણ ફ્રી માું આપે?" 
માસી: મારા રોયા, ઈ તો તારા માસાનુું ટૂુંકમાું નામ લખ્ર્ુું છે, જેન્તીલાલ(J) ઈશ્વરલાલ(I) ઓઝા(o) 
 
 
નાનકો અચાનક અડધી રાતે્ર ઉઠયો અને જરા ગરમી લાગતાું ધાબામાું આંટો મારવા ગયો. 
ત્યાું એક સ્ત્રીને સફેિ સાડીમાું જોઇ.  



 

 

નાનકાથી પછૂયા વગર રહવેાર્ુું નહીં: "Surf exel? કે tide?". ડાકણ પણ ખણૂામાું જઈને માથાું 
પછાડવા માુંડી! 
 
NASA ને ચુંર પર ૧૦૦૦૦ ટન પાણી મળ્ર્ુું. પાણીનો સ્વાિ પણ ભારતના પાણી જેવો છે. તપાસ 
કરતા ખબર પડી કે આ તો એ જ પાણી છે કે જે કડવા ચોથને દિવસે ભારતની મદહલાઓ ચુંરને 
પીવડાવે છે! 
 
માણસ: હ ેભગવાન મેં બહુ પાપો કયાડ છે. મને હરેાન કરો, પરેશાન કરો, મારી પાછળ મને 
સતાવવા એક ભતૂ મકૂી િો! 
ભગવાન: ટૂુંકમાું કહનેે કે તારે એક બૈરુું જોઈએ છે! 
 
Teacher : where did the word wife come from? 
Student : ma'am they derived it by taking the first 2 & last 2 alphabets from WILDLIFE 
 
બી.એસ.એફ.નાું જવાનનો ખાવા બાબતનો મવડીયો જોઇને ઘણા પમતિેવોએ તેમની પત્નીએ 
બનાવેલી રસોઈના મવડીયો બનાવ્યા, પરુંત ુએમાુંથી એકમાું પણ દહિંમત નથી કે તે મીદડયા કે 
ટી.વી. વાળાને બતાવી શકે! 
 
બેન્કોની અને ATMની હાલત નવી વહુ જેવી  છે! જેણે હજુ પહલેી રોટલી તાવડીમાું નાખી હોય ત્યાું 
આખુું ઘર જમવા બેસી ગર્ ુહોય! 
 
જો પત્નીના એકાઉન્ટમાું અઢી લાખ જમા કરવાની છૂટ હોય તો, સાળીના એકાઉન્ટમાું પણ સવા 
લાખ જમા કરવાની છૂટ હોવી જોઈએ! 
 
ટીચર: ટીનીયા, આટલા દિવસો સધુી ક્ાું હતો? 
ટીનીયો: મને બડડ ફ્લ ુથયો હતો  
ટીચર: પણ એ તો બડડને જ થાય છે, માણસોને નથી થતો  
ટીનીયો: માણસ સમજે છે ક્ાું? તમે રોજ મને મરઘો બનાવો છો? 
 



 

 

૧૦૦ લગાવો તો પોલીસ આવી જાય છે અને ૧૦૦ આપી િો તો પોલીસ જતી રહ ેછે, “મેરા ભારત 
મહાન” 
 
જેક એના મમત્ર માઈક પાસે ગયો અને તેને કહ્ુું મારે પાિરીની પત્ની જોડે અનૈમતક સબુંધ છે તો ત ુું 
પાિરીને એક કલાક ચચડમાું રોકી રાખીશ? તો હુું એને ઘરે જઈ આવુું. માઈકને આ ગમ્ર્ુું નદહ છતાું 
તેણે હા પાડી. માઈકે પાિરીને “પ્રાથડના” પછી ફાલત ુવાતોમાું રોકી રાખ્યા. એને ફાલત ુવાતો 
કરતો જોઇને પાિરી ગસુ્સે થયા અને તેને કહ્ુું તને કઈ કામધુંધો છે કે નદહ? માઈકનો અંતરઆત્મા 
દુભાતો હતો એટલે તેણે પાિરીને સાચી હકીકત કહી િીધી. પાિરી હસી પડયા અને માઈકને ખભે 
હાથ મકુીને કહ્ુું, તુું જલિી તારા ઘરે જાય તો સારુું , નદહ તો મોડુું થઇ જશે. મારી પત્નીને ગજુરી 
ગયાને બે વર્ડ થઇ ગયા! 
 
અમિાવાિી નવા ડોક્ટરને ત્યાું ગયો. કમ્પાઉન્ડરને પછૂ્ુું કે ડોક્ટર સાહબેની ફી કેટલી? 
કમ્પાઉન્ડર: જુનો કેસ હોય તો ૧૦૦ રૂમપયા અને નવો હોય તો ૩૦૦ રૂમપયા. અમિાવાિીને થર્ુું કે 
આ ડોકટરને નવો કેસ છે કે જુનો શુું ખબર પડવાની. એ ડોક્ટરની રૂમમાું િાખલ થયો અને ખરુસી 
પર બેઠો. 
ડોક્ટર: નવો કે જુનો કેસ? 
અમિાવાિી: જુનો કેસ  
ડોક્ટર: ૧૦૦ રૂમપયા લાવો. અમિાવાિીએ ૧૦૦ રૂમપયા આપ્યા એટલે ડોકટરે કહ્ુું જે જૂની િવા છે 
તે જ ચાલ ુરાખો! (ડોક્ટર પણ અમિાવાિી હતા) 
 
 
अिंगूरी भाभी: हाय दैया लड्डु के भय्या, अब तो निजात मििु भी "कािंग्रसे" पाटी में जा रहे है? 
नतिारीजी: निजात मििु नहीिं निजोत मसद्धू होता हैं पगली 
अिंगूरी: सही पकड ेहैं 
 
કોંગે્રસમાું આજ સધુી ફક્ત હસાવવાવાળા જ હતા, હવે તો હસવાવાળા પણ આવી ગયા..થોકો 
તાલી 
 
રાજીવ ગાુંધી યમલોકમાું બેઠા હતા અને હસી પડયા. 



 

 

ઇન્ન્િરા ગાુંધી: રાજીવ, ત ુું એકિમ કેમ હસી પડયો? 
રાજીવ ગાુંધી: સોમનયા જોડે લગ્ન મેં કયાડ અને મનમોહને બધુું દુુઃખ ભોગવ્ર્ુું એટલે! 
 
પત્ની: ક્ાું છો? 
પમત: નવજોત મસદ્ધુના કોમેડી શો માું  
પત્ની: કમપલ શમાડવાળા કે રાહુલ ગાુંધીવાળા? 
 
I figured out the Best way to go cashless, “PayTum” karo 
 
 
બાપએુ ફેસબકુમાું એક છોકરી સાથે વાતચીત શરુ કરી. પછી બુંનેએ નક્કી કર્ુું કે આપણે ફલાણી 
રેસ્ટોરન્ટ પર મળીશુું. હુું જામફળનો જ્ર્સુ લઈને ઉભો રહીશ એટલે ત ુું મને ઓળખી જજે. બાપ ુતો 
એ ટાઈમે રેસ્ટોરન્ટ પર પહોંચી ગયા. પણ રેસ્ટોરન્ટવાળાએ કહ્ુું કે જામફળનો જ્ર્સુ ખલાસ થઇ 
ગયો છે. બીજો કોઈ કહો તો લઇ આવુું. એટલે નાછૂટકે બાપએુ સુંતરાનો રસ લઈને ઉભા રહવે ુું 
પડ્ુું. થોડીવાર પછી એ છોકરી ત્યાું આવી અને કોઈને જામફળનો જ્ર્સુ પીતા જોયો નદહ. એટલે 
તે આમતેમ ફાુંફા મારવા માુંડી. પણ બાપએુ જોર્ુું કે એ છોકરી ખાસ િેખાવડી નથી. ત્યાું જ પેલી 
છોકરી બાપ ુપાસે આવી અને ધીરેથી બોલી તમે એજ છોને જેની જોડે મારે ફેસબકુ પર વાતચીત 
થઇ હતી. બાપએુ પોતાનો સુંતરાનો જ્ર્સુવાળો ગ્લાસ બતાવીને કહ્ુું, “આંધળી છો”, તને શુું આ 
“જામફળ”નો જ્ર્સુ લાગે છે? 
 
બુંતા: ધાર કે તારી પત્નીને ભતૂ પકડી લે તો ત ુું શુું કરે? 
સાુંતા: હુું શુું કરવાનો? ભલૂ ભતૂની તો એ ભોગવે! 
 
નાનકો અચાનક અડધી રાતે્ર ઉઠયો અને જરા ગરમી લાગતાું ધાબામાું આંટો મારવા ગયો. 
ત્યાું એક સ્ત્રીને સફેિ સાડીમાું જોઇ.  
નાનકાથી પછૂયા વગર રહવેાર્ુું નહીં: "Surf exel? કે tide?". ડાકણ પણ ખણૂામાું જઈને માથાું 
પછાડવા માુંડી! 
 



 

 

છોકરીના નામ પર દુમનયાનો એક નુંબરનો મેસેજ: ઘર છોડ્ુું, સાસરુું મળ્ર્ુું. ભાઈ છોડયો, દિયર 
મળ્યો. બહને છોડી, નણુંિ મળી. માું-બાપ છોડયા, સાસ-ુસસરા મળ્યા. પણ એવુું શુું છોડ્ુું કે “પમત” 
મળ્યો?. કશુું પણ છોડયા વગર મળ્યો, “મફત”માું મળે તેની કિર ક્ાુંથી હોય! 
 
 
તમારા જીવનમાું વધારે મદહલાઓ છે તો તમે રમ્પની જેમ એક સફળ વ્યક્ક્ત છો. જો તમારા 
જીવનમાું એક પણ સ્ત્રી નાું હોય તો પણ તમે મોિીની જેમ એક સફળ વ્યક્ક્ત છો. જીવનમાું ફક્ત 
એક જ સ્ત્રી હોય ત્યાું જ સમસ્યા ઉભી થાય છે! 
 
બાપએુ દુકાનવાળા પાસે જઈને કહ્ુું, જરા “માચીસ” આપજે. દુકાનવાળાએ બાપનેુ લાઈટર આપ્ર્ુું. 
બાપએુ ગસુ્સે થઈને દુકાનવાળાને એક થપ્પડ મારી અને બોલ્યા, “લાઈટરથી કોઈ કાન ખોતરત ુું 
હશે?” 
 
આળલયા ભટ્ટ(ફ્રુટવાળાને): ભૈયા, મઝેુ “ડીસ્ત્રોઈડ હસબુંડ” ચાહીએ  
ફ્રુટવાલા: ક્ાું ચાહીએ મઝેુ સમઝમે નદહ આયા  
મહશે ભટ્ટ: ઉસે “નાશપતી” ચાહીએ( નાશ= ડીસ્ત્રોઈડ, પમત= હસબુંડ 
 
એક ભતૂ(બીજા ભતૂને): ત ુું કેવી રીતે મયો? 
બીજો ભતૂ: ઠુંડીને લઈને, પણ ત ુું કેવી રીતે મયો? 
પહલેો ભતૂ: મને મારી પત્ની પર શક હતો. આખુું ઘર શોધી વળ્યો પણ કોઈ મળ્ર્ુું નદહ એટલે 
શરમમાું ને શરમમાું મરી ગયો  
બીજો ભતૂ: અરે મગજ ઠુંડુ કરવા માટે ફ્રીજ ખોલ્ર્ુું હોત તો આપણે બુંને બચી જતે! 
 
એક ગજુરાતી જેટ એરવેઝની ફ્લાઈટમાું બીઝનેસ ક્લાસમાું પોતાની પત્ની સાથે સફર કરતો હતો. 
એર હોસ્ટેસે આવીને તેને પછૂ્ુું, “સર, વડુ ર્ ુલાઈક ટુ હવે “ટી” ટુગેધર”?. પેલા ગજુરાતીએ 
જવાબ આપ્યો, “યસ” અને પછી તેની પત્ની તરફ ફરીને બોલ્યો, “તુું ઉભી થા! આને બેસવા િે!” 
 
ગાય, ભેંસ અને હાથી પાસેથી આપણને શુું શીખવા મળે છે? એજ કે લીલુું ઘાસ, સલાડ ખાવાથી કે 
ચાલવાથી વજન ઉતારવુું અશક્ છે! 



 

 

 
જયારે છોકરીને પે્રમ થઇ જાય છે ત્યારે ઘરવાળા પછેૂ છે, “કોણ છે એ ગધેડો?”. અને જયારે 
છોકરાને પે્રમ થઇ જાય છે ત્યારે ઘરવાળા પછેૂ છે, “ગધેડા, એ છોકરી કોણ છે?”. મતલબ પે્રમ 
કોઈને પણ હોય પણ “ગધેડો” છોકરાને જ કહવેામાું આવે છે! 
 
પત્ની: જુઓ, કેટલી વાર તમને કહ્ુું છે કે કામ કરતી વખતે દકસ-બીસ નાું કરો 
કામવાળી બાઈ: બહને, એમને સારી રીતે સમઝાવી િો, કારણ કે હુું તો એમને કહી કહીને થાકી ગઈ 
છુું! 
 
શોલેની ટીમે આઈપીએલમાું ભાગ લીધો. ગબ્બરના બોલરોએ ૨૦ ઓવરમાું ૩૫૦ રન આપ્યા. 
જેમાું એક્સ્રા ૨૦૦ રન હતા. કારણ કે મવકેટકીપર ઠાકુર હતા! 
 
પરુુર્નુું પણ પતુંગ જેવુું છે! કન્યા સારી બુંધાય તો ઊંચી ઉંડાન અને ખોટી બુંધાય તો ગોળ ગોળ 
ફરતો થઇ જાય 
 
બુંગાળી ર્વુતી મેરો રેનમાું જતી હોય છે. રેનનાું કોરીડોરમાું વચ્ચે ઉભેલા છોકરાને કહ ેછે, “હોટ” 
ર્વુાન છોકરો: થેંક્સ! 
બુંગાળી છોકરી: ક્ાું થેંક્સ? હમ બોલા રસ્તા સે હોટ! 
 
મસધ્ધ:ુ હુું તો જન્મજાત “કોંગે્રસમેન” છુું  
આળલયા ભટ્ટ: મને તો અત્યાર સધુી એમ હત ુું કે એ જન્મે “પુંજાબી” છે!  
 
એક માણસ સ્વગડમાું ગયો અને ત્યાું મોટી દિવાલ આખી ઘદડયાળોથી ભરેલી જોઈ. આશ્ચયડવત એણે 
પછૂ્ુું : ‘આ શેની ઘદડયાળો છે ?’  
પરી: ‘આ જૂઠાઓની ઘદડયાળો છે. િરેક માણસની અહીં ઘદડયાળ હોય છે. જ્યારે તમે પથૃ્વી પર 
એક જૂઠુું બોલો છો એટલે આ ઘદડયાળના કાુંટા ખસે છે.’  
માણસ: ‘તો પછી આ કોની ઘદડયાળ છે ?’ એક ક્સ્થર કાુંટાની ઘદડયાળ સામે આંગળી ચીંધીને પેલા 
માણસે પછૂ્ુું.  



 

 

પરી: ‘એ સ્વામી મવવેકાનુંિની છે. એના કાુંટા ખસતા નથી એનો અથડ એ કે તેઓ કિી ખોટુું બોલ્યા 
નથી.’  
માણસ: ‘મોિી સાહબેની ઘદડયાળ ક્ાું છે?’, પેલા માણસે કુતહૂલતાથી પછૂ્ુું. 
પરીએ જવાબ આપ્યો: ‘એ તો અમે અમારી સ્વગડની ઑદફસમાું રાખીએ છીએ. એને અમે ટેબલફેન 
તરીકે વાપરીએ છીએ !’ 
 
રાહલુ: મેં એટલી બધી મહનેત કરી કે મનમોહનમસિંહ જુવાન થઇ ગયા! 
સોમનયા: ગાુંડા, એ મનમોહન નથી, મસદ્ધુ છે! 
 
બસ કુંડકટરે બધા મસુાફરોને કહ્ુું, ભાઈઓ િરવાજા પર ના લટકો, અંિર આવી જાવ. પણ કોઈએ 
એની વાત સાુંભળી નદહ. કુંડકટરે પાછુું કહ્ુું, તમારી પત્નીના સોગુંિ, અંિર આવી જાવ. આ 
સાુંભળીને જે પમતઓ અંિર બેઠા હતા તે પણ િરવાજા પર લટકી ગયા! 
 
એક સરિાર મમકેમનક બરફનો ટુકડો હાથમાું લઈને ધારી ધારીને જોતો હતો. કોઈએ પછૂ્ુું કે આમ 
ધારી ધારીને શુું જોય છે? 
સરિાર: હુું એ જોઉં છુું કે લીક ક્ાુંથી થાય છે? 
 
બાપએુ પહલેીવાર પોતાની ગલડ ફે્રન્ડના ખભે હાથ મકુ્ો અને હળવેકથી બોલ્યા, “I LOVE YOU” 
ગલડફે્રન્ડુઃ “જોર સે બોલો” 
બાપ-ુ “જય માતાજી” 
 
મશક્ષક: લખભુા, “સોલાર”માુંથી બનેલ એક વસ્તનુ ુું નામ બોલો 
લખભુા: “કુુંતીપતુ્ર કણડ”  
 
ઘડપણમાું જરાક તળબયત શુું ખરાબ થઇ ગઈ, છોકરો ડોક્ટરને બિલે વકીલને બોલાવી લાવ્યો, 
સમજાય એને નમસ્કાર! 
 
પ્રધાન: બોમ્બ બ્લાસ્ટમાું મરેલાને પાુંચ લાખ અને જખ્મીને ત્રણ લાખ આપવામાું આવશે  



 

 

બાપ:ુ મારા બાપા પહલેા જખ્મી થયા એના ત્રણ લાખ અને પછી મરી ગયા એના પાુંચ લાખ આમ 
મારે આંઠ લાખ લેવાના થાય! 
 
િરેક માણસ લગ્ન પહલેા નરેન્ર મોિી હોય છે અને લગ્ન પછી મનમોહનમસિંગ હોય છે 
 
“૪૫” વર્ડની ઉંમરે પહોચ્યા પછી પણ જે ધરતી પર પગ મકૂતાું જ ચાલ “૧૩” વર્ડની “તોફાની 
તરુણી” જેવી થઈ જાય એ ગામને સ્ત્રીઓ પોતાનુું “મપયર” કહ ેછે અને ૪૫ વર્ડની ઉંમરે જો પરુૂર્ 
૧૩ વર્ડનો ટપડુો થઈ જાય તો સમજવુું કે પત્ની પીયર ગઇ છે! 
 
Saudi Arabia banned chess, calling it a dangerous game, reasons are: 
1. Queen doesn't wear a burkha. 
2. Queen roams freely wherever she wants to. 
3. Queen is more powerful than the King. 
4. Queen goes alone to opponent's territory. 
5. And....Most importantly, there's only one Queen !! 
 
प्रश्न : पुरूर्ष के नाम के आगे गच. क्यूिं मलर्ा होता है? 
उत्तर : क्योफक िो हमेिा गचन्ताग्रवत रहता है। 
प्रश्न : पननी के नाम के पहले अ. सौ. क्यों मलर्ा जाता है? 
उत्तर : क्योंफक िो अकेली ही सौ के बराबर होती है! 
 
પત્ની:  મમુતાઝ ગજુરી ગયા પછી શાહજહાુંએ તાજમહલે બુંધાવેલો, તો હુું ગજુરી જઉં તો તમે શુું 
બુંધાવો ? 
પમત: દટદફન' 
 
કોઈ િારુ મપતા હોય ત્યાું ઉભુું રેવાનુું જ નદહ, સીધુું બેહી જ જવાનુું! 
 
દુમનયાનો સૌથી સસ્તો મજૂર “પમત” હોય છે, જેને આખી જજિંિગી એવા ભ્રમમાું રાખવામાું આવે છે કે 
તે ઘરનો માળલક છે! 



 

 

 
સુંતા(ળબલ ગેટને): ત ુું ગાુંડો છે? 
ળબલ ગેટ: કેમ? 
સુંતા: તારી અટક “ગેટ” છે અને વેપાર “મવન્ડો”નો કરે છે! 
 
પત્ની: ક્ાું છો? 
નવજોત મસધ્ધ:ુ કોમેડી શો માું  
પત્ની: કયા?, કમપલ શમાડવાળા કે રાહલુ ગાુંધીવાળા? 
 
કોટડનો ફેંસલો, બુંદૂક હરણ પાસે હતી અને સલમાન તો ઘાસ ખાતો હતો. 
 
જો તમે તમારા બાપનુું ન સાુંભળતા હોવ તો તમે અળખલેશ છો, જો તમે હજી પણ તમારી મમ્મીનુું 
સાુંભળતા હોવ તો તમે રાહલુ છો, જો તમે કોઇના બાપનુું ન સાુંભળતા હોવ તો તમે નરેન્ર મોિી 
છો, જો કોઇ તમારૂ ન સાુંભળતુું હોય તો તમે કેજરીવાલ છો 
 
પાદકસ્તાન પર હમુલો તો ક્ારનો કરી િીધો હોત. પણ શુું કરીએ? સોએબ મળલક પાદકસ્તાનમાું છે 
અને સોમનયા મમઝાડને મોિીજીએ “અખુંડ સૌભાગ્યવતી” રહો એવા આશીવાડિ આપેલા છે! 
 
સાલી આટલી ઠુંડીમાું ભલેૂચકેુ જો નહાઈ લો તો ઘરવાળા શુંકા કરવા માુંડે છે કે કોઈ ચડેૂલને 
મળવા ચાલ્યો! 
 
એક ગામમાું િીપડો ઘસુી આવ્યો. જે કામ સરકાર આટલા વરસો સધુી નાું કરી શકી એ કામ 
િીપડાએ ચાર દિવસમાું કરી બતાવ્ર્ુું. ગામ લોકોની ખલુ્લામાું સુંડાસ કરવાની આિત બિલાઈ 
ગઈ! 
 
 
છગનની મગન સાથેની શરત મજુબ છગન વેદટકન મસટીમાું પોપ જોડે ખભે હાથ મકુીને ગેલેરીમાું 
િશડન આપવા આવે છે. એ જોવા ગયેલા મગનની બાજુમાું પોપના િશડને આવેલો બ્રાઝીલનો 
માણસ મગનને પછેૂ છે કે આ છગન જોડે કોણ છે. મગન શરત હારી જાય છે આ જોક્સ જુનો છે. 



 

 

ત્યાું છગન અને મગન જોડે એમનો મમત્ર આવેલો ચુંપક પણ સાથે આવેલો. મગન ચુંપકને પછેૂ છે, 
ચુંપક, પોપ કોન છે? 
ચુંપક: નાું નથી, વેફર ચાલશે? 
 
િારુ અને મસગારેટ નદહ પીનારાઓ માટે આ સલાહ છે, જયારે બધા જ િોસ્તો િારુ પી પીને મરી 
જશે, ત્યારે તમે એકલા જીવીને શુું કરશો? 
 
પહલેા સુંસ્કાર તો ભારતમાું એટલા બધા હતા કે સ્ત્રીઓના ઘ ૂુંઘટની વાત તો જવા િો પણ ત્યારે તો 
ટી.વી. પણ શટરવાળા હતા. ખોટુું લાગે તો વડીલોને પછૂી જો જો 
 
છોકરો: હુું તારી સાથે લગ્ન નદહ કરી શકુું, ઘરવાળા માનતા નથી  
છોકરી: તારા ઘરે કોણ કોણ છે? 
છોકરો: એક પત્ની અને બે છોકરા! 
 
પમત: ક્ા ગઈ હતી? 
પત્ની: રક્તિાન કરવા  
પમત: પીતી હતી ત્યાું સધુી તો ઠીક હત ુું, હવે વેચવા પણ માુંડી? 
 
પ્રોફેસર બચુ બીમાર થયા અને હોસ્પીટલમાું િાખલ થયા. ડોકટરે ગ્લકુોઝનો બાટલો ચઢાવ્યો. 
એટલે બચુ સાહબે હસ્યા.  
ડોકટર: બચુ સાહબે, કેમ હસ્યા? 
બચુ સાહબે: રોજ બાટલા ઉપર બચુ હોય છે આજે બચુ બાટલા ઉપર છે 
 
ભાભા ૮૦ રોટલી ખાઈ લેતા, સરકસવાળાએ ભાભાને નોકરીમાું રાખ્યા. ૧લો શો, ભાભાએ ૮૦ 
રોટલી ખાધી. ૧ કલાક પછી ૨જો શો, ભાભાએ ફરીથી ૮૦ રોટલી ખાધી. લોકો િુંગ રહી ગયાું.  
૩જો શો હાઉસ ફુલ. 4થો શો શરૂ થયો ને ભાભા ગમુ. ભાભાને શોધવા સરકસવાળા ભાભાના ઘરે 
ગયા. ભાભા ત્યાું બેઠા બેઠા રોટલી ખાતા હતાું. 
સરકસવાળા: "આ શુું કરો છો ભાભા?" 
ભાભા: "કાું? તે અમારે ૨૪ કલાક નોકરા જ કરવાના? ઘરે જમવા હાટુ ય નો અવાય?" 



 

 

 
શેર બ્રોકર : (88 વર્ડ ના િાિા ને) સર, રીલાયન્સ ના શેર લઈ લો, એક વર્ડમાું ડબલ ભાવ થઈ 
જશે. 
િાિા : ભઈલા, મારી ઉમ્મર એવી છે કે હુું કેળા ય કાચા નથી લેતો 
 
સવાલ: મેગી કઈ જામત કહવેાય પરુુર્ કે સ્ત્રી? 
જવાબ: પરુુર્, કારણ કે મેગી ફક્ત બે મમનીટમાું તૈયાર થઇ જાય છે! 
 
મશક્ષકદિન મનમમતે્ત તમારી ઘરવાળીને એકાિ ગલુાબ આપી િેજો, કારણ કે એણે જેટલા લૅક્ચર 
આપ્યા હશે તેટલા તો કોઈએ પણ નદહ આપ્યા હશે 
 
અસલનાું વખતમાું ભારતમાું સુંસ્કારની વાત જ નાું કરતા, સ્ત્રીઓના ઘ ૂુંઘટ કાઢવાની વાત તો 
સમજ્યા, પણ ટી.વી.માું પણ શટર રાખવામાું આવતા હતા. ખોટુું લાગે તો તમારા વડીલોને પછૂી 
જો જો! 
 
લોટ િળાવા જતી માસીના િયણાુંના ડબ્બા ઉપર “JIO” લખેલુું જોઈ રઘલો ચક્રી ખાઈ ગયો. 
"હ ેમાસી, આ જજયોવાળા ડબ્બા પણ ફ્રી માું આપે?" 
માસી: મારા રોયા, ઈ તો તારા માસાનુું ટૂુંકમાું નામ લખ્ર્ુું છે, જેન્તીલાલ(J) ઈશ્વરલાલ(I) ઓઝા(o) 
 
Height of internet addiction. At a funeral in USA church,  
A visitor: What's the WiFi password here? 
Priest: respect the dead 
Visitor: all small letters? 
 
A Foreigner Had A Very Spicy Indian Dinner. Next Morning He Came Out Of The Toilet 
& Said -"Now I Understand, Why Indians Use Water! Paper Can Catch Fire" 
 
Females never listen properly.  
Wife: I lost my keys again! 



 

 

Husband : It's in your jeans. 
Wife: Don't drag my family into this... 
 
Doctor: - How is your headache? 
Man: - She is fine. 
 
ભરૂો(બાપનેુ): અલ્યા બાપ ુકેમ આટલાું બધા ગસુ્સે છો? 
બાપ:ુ કાલે દિલ્હી ગયેલો તો મેરોમાું બેઠો હતો ત્યાું મારી બાજુમાું ઊભેલા ભાઈએ રાષ્રગીત 
વગાડ્ુું, હુું તો ઊભો થઇ ગયો. 
ભરૂો: એમાું શુું થર્ુું બાપ?ુ 
બાપ:ુ પછી ઇ ગીત બુંધ કરીને મારી જગ્યા એ બેસી ગયો! 
 
દુુઃખ કોને કહવેાય એ તો એક સાથે જેને ઝાડા અને ઉધરસ થયા હોય એને પછૂો  
 
અમિાવાિનાું એક ગાડડનમાું એક બોડડ માર્ુું હત ુું, “ઝાડ પર પે્રમ કરો, ઝાડ નીચે નદહ”. ત્યાું એક 
અળવીતરાએ નીચે લખ્ર્ુું, મારાવાળીને ઝાડ પર ચઢતા નથી આવડતુું તો શુું કરુું? 
 
ઝગડા િરમ્યાન પત્નીએ પમતને એવુું કહીને ચપુ કરી િીધો કે, “બહ ુહોશીય્રાર બનવાની જરૂર નથી, 
જેટલુું મગજ તમારી પાસે છે એટલુું તો મારૂ મગજ હુંમેશા બગડેલુું હોય છે! 
 
પત્ની: તમે લગ્ન પહલેા એ કેમ નદહ કહ્ુું કે તમને રાણી નામની એક બીજી પણ પત્ની છે  
પમત: કહ્ુું તો હત ુું કે તને રાણીની જેમ રાખીશ! 
 
मुिंबई िहर भी अजीब है. मुम्बादेिी जाने के मलये मस्वजद उतरना पडता है और हाजी अली के मलये 
महालक्ष्मी! 
 
अगर "मोगेम्बो" की सही टाइम पर "िादी" हो जाती तो िो कभी "रु्ि" नही होता। 
 
बीबी के बाप को ससुर कहते हैं, तो गलस-फ्रें ड के बाप को क्या कहेंगे ? 



 

 

िादी के मलए हााँ कर दी तो “ससुर”,नहीिं तो “असुर” 
 
मिक्षक: बच्चों क्या तुम जानते हो कयामत कब आएगी? 
छात्र: हााँ सर, जब िैलेंटाइन ड ेऔर रक्षाबिंधन एक ही ददन होगा! 
 
आजकल िो भी 'रईस' बने घूम रहे हैं, स्जनकी चड्ढी 4 बार अमेररका एयरपोटस पर उतारी जा चुकी 
है। 
 
उसने मुझसे पूछा, चाहोगे मुझे कब तक? मैंने भी मुवकुरा के कह ददया, मेरी बबिी को न पता चले 
तब तक! 
 
બાપ ુકોલ્ડ્રીંકનુું કેન લઈને મસનેમા જોવા ગયા. િર િસ મીનીટે કેનને મોઢામાું લગાવે અને પછી 
નીચે મકૂી િે. આ જોઇને પાસે બેઠેલો માણસ હરેાન થઇ ગયો. તેણે બાપનુ ુું કેન લઈને એકજ 
વારમાું બધુું ગટગટાવી ગયો અને બાપનેુ કહ્ુું આમ કોલ્ડ્રીંક પીવાય. 
બાપ:ુ ગધેડા, તને કોણે કહ્ુું કે હુું કોલ્ડ્રીંક પીતો હતો? હુું તો એમાું પાનની મપચકારી મારતો હતો! 
 
છોકરો: I LOVE YOU 
છોકરી: હુું સરને કહી િઈશ 
છોકરો: સર તો પરણેલા છે, મને કે ને! 
 
રાવણ બ્રાહ્મણ હતો એટલે જ તો તેને િર વરે્ સળગાવવામાું આવે છે, જો તે િળલત હોત તો તેના 
પર ક્ારનો પ્રમતબુંધ આવી ગયો હોત! 
 
એક છોકરો(તેની માને): મા, કોઈ વાતાડ કર  
મા: િીકરા મને કોઈ વાતાડ યાિ નથી. હમણા તારા પપ્પા ઘરે આવશે ત્યારે હુું પછૂીશ કે આટલા 
મોડા કેમ આવ્યા? પછી ત ુું જો જે એ વાતાડ કહવેાનુું શરુ કરશે!  
 
એવી કઈ વસ્ત ુછે કે જે કાયમ તમારી રહશેે, તમારી પત્નીની નદહ રહ?ે 
જવાબ: “ભલૂ” 



 

 

 
દફલ્મોમાું હવેથી નવુું દડસ્ક્લેમર આવશે, “ આ દફલ્મમાું કોઈ પણ પ્રકારના જાનવર અથવા 
કલાકારોનો પ્રયોગ નથી કરવામાું આવ્યો” 
 
જો નવપરળણત કપલ્સને “લવબડડ” કહવેામાું આવતા હોય તો વર્ોથી પરણેલા કપલ્સને શુું 
કહવેાય? “એન્ગ્રીબડ ડસ” 
 
શુું તમે facebook  અને whatsappની મિિથી પૈસા કમાવા માુંગો છો? હા, તો એક કામ કરો, 
બુંનેને “ડીલીટ” કરીને કામધુંધે લાગી જાવ 
 
પમત અને પતુંગ બુંને સરખા, થોડીક ઢીલ આપી નદહ કે આડે અવળે ડોલવાનુું શરુ  
 
ડાહ્યા લોકો જ ગાુંડપણ કરે છે, કોઈ ગાુંડાને લગ્ન કરતા જોયો છે? 
 
ઘડીયાળ તો રોલેક્ષ, બાકી રાડો તો, ઘરવાળી રોજ નાુંખે છે. 
 
બાપ ુઘોડા પર બેસી રોજ કોલેજ જતાું હતાું. ત્રણ વર્ડ પછી બાપનેુ એકલા કોલેજ જતાું જોઇને 
કોઈએ પછુર્,ુ બાપ ુતમારો ઘોડો કયા? 
બાપ ુ: ઘોડો ગે્રજર્એુટ થઇ ગયો! 
 
ટીચર પપ્પનુો લુંચ ખાઈ ગયા 
ટીચર: બેટા, ઘરે જઈને મારુું  નામ નાું લેતો કે સાહબે લુંચ ખાઈ ગયા છે  
પપ્પ(ુમાસમુ અવાજમાું): સાહબે, હુું એમ કહી િઈશ કે લુંચ “કુતરો” ખાઈ ગયો! 
 
આજ એલીસબ્રીજનાું છેડે પાટીર્ુું વાુંચ્ર્ુું ત્યારનો ગગો પરેશાન છે, "ગજુરી જવાનો રસ્તો"! 
 
૪૫ વર્ડની ઉંમરે પહોચ્યા પછી પણ જે ધરતી પર પગ મકૂતાું જ ચાલ “૧૩” વર્ડની “તોફાની 
તરુણી” જેવી થઈ જાય એ ગામને સ્ત્રીઓ પોતાનુું “મપયર” કહ ેછે અને ૪૫ વર્ડની ઉંમરે જો પરુૂર્ 
૧૩ વર્ડનો ટપડુો થઈ જાય તો સમજવુું કે પત્ની પીયર ગઇ છે 



 

 

 
સાુંભળો છો, મારી સ્કીન ખબુ જ ઓઈલી થઇ ગઈ છે, બતાવોને હુું શુું લગાઉં? 
પમત: આ “વીમ”બાર લે, બધી ચીકાશ કાઢી નાખશે! 
 
પે્રમ પાુંગરવાની તૈયારીમાું હતો, ત્યાું જ ભેંસ મરી ગઈ, પેલી રોજ દૂધ લેવા આવતી હતી, બોલો! 
 
બૈરીને સધુારવાની ટેકનીક જાણવી છે? તો આંખો બુંધ કરો, એક ઊંડો શ્વાસ લો....ઓહ ભગવાન! 
તમારી હજુ પણ આશા અમર છે એમ ને? એના કરતા કામમાું ધ્યાન આપો, પૈસા કમાવામાું મગજ 
િોડાવો, બાળકોના અભ્યાસમાું ધ્યાન આપો, સુંસારમાું ધ્યાન પરોવો, આ ઉંમરે તે કઈ બૈરુું 
સધુરવાનુું છે? 
 
*☎tring tring*, હલેો આંટી, અરમાન? 
આંટી: જુવાનીમાું(અરમાન) હતા, હવે નથી! 
 
બાપ ુઢોર બજારમાું પોતાની ભેંસ વેચવા ઉભા હતા. એક માણસ આવ્યો અને ભાગ પછૂયો તો 
બાપએુ કહ્ુું ૨૫૦૦૦ રૂમપયા  
પેલો માણસ: બાપ,ુ તમારી ભેંસની એક આંખ નથી છતાું ૨૫૦૦૦ રૂમપયા માુંગો છો? 
બાપ:ુ નવરીના, ભેંસ તારે દૂધ માટે જોઈએ છે કે આંખ મારવા? 
 
શરિી ભગાડવાનો અચકૂ નસુકો. ગળા પર whisky નુું માલીશ કરો...અંિરની બાજુએથી 
 
થોડા પાપ કરવા  જરૂરી છે, નદહ તો ઘડપણમાું તીથડધામમાું જઈને શુું ધોશો? ધોતીયા? 
 
જો તમે કમ્પ્ર્ટુરની સામે બેઠા હો તો કમ્પ્ર્ટુર શુું મવચારશે? “ઇન્ટેલ ઇનસાઇડ”, “મેન્ટલ 
આઉટસાઈડ” 
જો તમે ફ્રીઝની સામે ઉભા હો તો ફ્રીઝ શુું મવચારશે? “કલૂ ઇનસાઇડ”, “ફૂલ આઉટસાઈડ” 
જો તમે રેસકોસડની બહાર ઉભા હો તો રેસકોસડ શુું મવચારશે? “ઘોડા ઇનસાઇડ”, “ગધા આઉટસાઈડ” 
જો તમે વોટ્સએપ વાપરતા હોય તો વોટ્સએપ શુું મવચારશે? “જોક્સ ઇનસાઇડ”, “જોકર 
આઉટસાઈડ” 



 

 

 
ઘણા લોકો સવાલ કરે છે કે શાિી શુું છે? લો હુું તેનો જવાબ આપુું છુું, જયારે દિશા ઉલ્ટી થઇ જાય 
તો તેને શાિી કહ ેછે. દિશા=શાિી 
 
મેડીસીનનાું પ્રોફેસર: જો કોઈ છોકરી બેહોશ થઇ જાય તો તેને દકસ કરો અને શ્વાસોશ્વાસ ચાલ ુકરો  
મવદ્યાથી: સાહબે, તેને બેહોશ કેવી રીતે કરાય? 
 
મેડીક્લેઈમ તો આખા શરીરનો હતો પણ ખાલી દિલ તટુ્ુું હત ુું એટલે ક્લેઈમ પાસ ના થયો! 
 
મવિેશી છોકરી છોકરાને: હાય, આઈ એમ “લીસા”(છોકરીનુું નામ) 
બાપ:ુ હાય, આઈ એમ ખરબચડા!  
 
બાપ(ુએક છોકરીને): આઈ લવ ર્!ુ 
છોકરી: પહલેા ત ુું સરુત તો જો  
બાપ:ુ ના, બસ એક વાર અમિાવાિ ગયો છુું! 
 
એક વખત સ્કુલે જઈને મારા ગળણતના સાહબેને મારે પછૂવુું છે કે તમે અમને “સાઈનથીટા, 
કોસથીટા શીખવીને અમારુું  ભેજુ ું ખરાબ કરી નાખ્ર્ુું હત ુું, તો એનો ઉપયોગ અમારે ક્ારે કરવાનો 
છે? 
 
“Trump's Inaugural Speech” - Standing behind "Ikea" (Swedish) Podium, smiling in front 
of a "4K Sony" (Japanese) Video camera, speaking into a "Dolby Synthesizer" 
(German) microphone, with vigorous hand gestures which gave a glimpse of his "Rolex" 
(Swiss) watch under the cuff, with a wife standing next to him who is an "East 
European". He said "Buy American, Hire American". So he said I like Modi! 
 
સવાર જયારે નોકરીએ જવા નીકળ્યો તો શ્રીમતીજી બોલ્યા: ભગવાનને પગે લાગીને નીકળવાની 
ટેવ રાખો તો બધા કામ સારા થાય. 



 

 

મેં કહ્ુું, લગ્નને દિવસે પણ ભગવાને પગે લાગીને જ ઘરેથી નીકળ્યો હતો. બીજીવાર ભલૂ નથી 
કરવી! 
 
લાલ ુપ્રસાિ: સસરુા, મખુડ આિમી કી બીવી બહોત સુુંિર હોતી હૈ! 
રાબડી િેવી: આપકે પાસ તો હમરે તારીફ કે મસવાય કોનો કામ નદહ? 
 
એક િારૂડીયાએ િોસ્તોને બથડડેની પાટી આપી પ્રોગ્રામ બનાવ્યો અને પોતાને ઘરેથી જ રાતે િારુ 
પીને બકરો ચોરીને લઇ ગયો. આખી રાત િોસ્તો સાથે માુંસ અને િારૂની મહદેફલ જમાવી ખબુ જ 
ધમાલ કરી. સવારે ઘરે ગયો અને જોર્ુું તો બકરો તો ઘરમાું જ હતો. એ જોઇને તેણે પત્નીને 
પછૂ્ુું, “આ બકરો ક્ાુંથી આવ્યો?”. પત્નીએ ગસુ્સામાું કહ્ુું, “બકરાને માર ગોલી, એ બતાવ કે રાતે 
ત ુું ચોરની જેમ આપણા કુતરાને ક્ા લઇ ગયો હતો?” 
 
૧૦૦૦ રૂમપયાની નોટ અને એક્સરેનો રીપોટડ , માણસ આ બુંને બાબતમાું કશુું જાણતો નદહ હોય 
છતાું બુંને વસ્તઓુ હાથમાું આવતાની સાથે જ ઉંચી કરીને ચેક કરશે! 
 
પમત: આજકાલ ત ુું મને નાું મસગારેટ પીવાથી રોકે છે નાું િારુ પીવાથી રોકે છે, અચાનક કેમ 
ટોંકવાનુું તે બુંધ કર્ુું? 
પત્ની: ત્રણ દિવસ પહલેા એલ.આઈ.સી.વાળો આવ્યો હતો, એણે તમારા ગયા(ઉપર) પછીના બધા 
ફાયિા સમજાવ્યા.... 
 
બાપનેુ એક સન્માન સમાુંરભમાું ચાર સાદહત્યકારોનુું શાલ ઓઢાવીને સન્માન કરવાનુું હત ુું. એક 
સાદહત્યકાર આગળ આવ્યા. બાપ ુશાલ લઈને ઉભા રહ્યા. પુંિર મમનીટ થઇ પણ બાપ ુપેલાને શાલ 
ઓઢાવે જ નદહ. પ્રમખેુ કહ્ુું, બાપ ુશાલ ઓઢવોને, પકડીને કેમ ઉભા છો? 
બાપ:ુ એ સઈુ જાય તો ઓઢાવુુંને? 
 
એક માણસના ઘર સામે એક કુતરો મરી ગયો હતો. એણે મ્ર્.ુકોપોરેશનવાળાને ફોન કયો અને કહ્ુું 
કે મારા ઘર સામે કે કુતરો મરી ગયો છે તે ઉઠાવડાવી લો  
મ્ર્.ુકોપોરેશન કમડચારી: એને ત્યાું જ િફનાવી િો! 



 

 

પેલા માણસને ખબુ જ ગસુ્સો આવ્યો છતાું ખબુ જ શાુંતીથી બોલ્યો: જી, હુું તો િફન કરી િઈશ, 
પણ કુતરાના બચ્ચાઓને બતાવવુું પણ જરૂરી હત ુું કે “તમારા બાપનુું છેલ્લે છેલ્લુું મોઢુું જોઈ લો” 
 
એક સવાલ જોકરને : તમે માસ્ક કેમ પહરેો છો? 
જોકર: બધા જ પહરેે છે, મારો િેખાય છે..... 
 
આજે એક મમત્રએ શેરબજારની સુુંિર વ્યાખ્યા કરી. શેરબજાર એ એક એવુું માધ્યમ છે જે ખબુ 
અઘીરા લોકોનાું નાણાું, ખબૂ જ ઘીરજવાન લોકોનાું ખાતામાું રાન્સફર કરી આપે છે 
 
આપણે ત્યાું લગ્નમાું પાુંચ વસ્તઓુ હોય છે, ડી.જે. અને ગરબા, બે વેંત ઉંચી ચાલતી વરરાજાની 
બહને, સલાહકાર ડોસા-ડોસીઓ, એકાિ રીસાયેલો સગો, પોતાનુું કઈ ગોઠવાઈ જાય તે માટે િાળનુું 
કમુંડળ લઈને હદડયાપાટુ કરતા વાુંઢાઓ! 
 
કેટલુું અચરજ પમાડે એવુું છે, લાખો જીવોમાું માણસ જ ધન કમાય છે, બીજા પ્રાણીનો ધન નથી 
કમાતા છતાું એ પ્રાણીઓ ભખેૂ નથી મયાડ અને માનવીનુું પેટ કિી નથી ભરાર્ુું! 
 
मूनतस बेचने िाले गरीब कलाकार के मलए फकसी न ेक्या रू्ब मलर्ा है.... 
गरीबो के बच्च ेभी र्ाना र्ा सके नयोहारों में, इमसमलये भगिान रु्द बबक जाते है बाजारों में. 
 
સખુી સુંસાર માટે બે દટપ્સ: ૧. પત્ની બોલતી હોય ત્યારે શાુંત રહવે ુું. ૨. પત્ની શાુંત હોય ત્યારે 
બોલવુું નહીં. 
 
पनत: क्या बना रही है? 
पननी: आलुकी सब्जी बना रही हु, पर पता नहीिं ये आलू पक ही नहीिं रहे! 
पनत: थोडी देर आलू स ेबात करके देर्ो...पक जायेंगे! 
 
એકવાર બાપ ુઘરે આવ્યા અને કહ્ુું કે આજે તો ગધેડા સાથે એક્ક્સડન્ટ થયો, મેં ગધેડાને જોયો 
પણ ગધેડાએ મને ના જોયો. મેં ખબુ જ જોરમાું બે્રક મારી, ત્યાું જ એમનો નાનો છોકરો બોલ્યો 
મમ્મી રસોડામાું ળબલાડી ગઈ. 



 

 

મમ્મી: ળબલાડી છો રહી પહલેા આ ગધેડાની વાત સાુંભળી લેવા િે! 
 
સ્ત્રી: લગ્ન પહલેા મારા પમત ભાગી ભાગીને મારી બધી ફરમાઈશ પરૂી કરતા હતા  
બહનેપણી: અને હવે લગ્ન પછી? 
સ્ત્રી: હવે ફરમાઈશ સાુંભળતા જ ભાગી જાય છે 
 
 
નીચેના દહન્િી વાક્નુું ગજુરાતીમાું ભાર્ાુંતર કરો  
िसिंतने मुझे मुक्का मारा' 
જયુંતી જોખમ: “વસુંતપુંચમી” 
 
જલ્લીકટટ ઉત્સવમાું જો જાનવરો પર અત્યાચાર થતો હોય એવુું લાગે છે તો પછી શુું “સનુ્નત” 
કરાવતા બાળકો પર અત્યાચાર નથી થતો? 
 
A married man has a - Father / father-in-law, Mother/mother-in-law, Brother/brother-in-
law, Sister/sister-in-law, Son/son-in-law, Daughter/daughter-in-law, Wife?......She's the 
LAW! 
 
છોકરો  :    I LOVE YOU 
છોકરી  :    હુું સરને કહી િઈશ 
છોકરો  :    સર તો પરણેલા છે મને કે ને? 
 
મેગીની જાત સ્ત્રી ગણાય કે પરુુર્. એ પરુુર્ ગણાય, કારણ કે ફક્ત બે મીનીટમાું તૈયાર થઇ જાય 
છે 
 
વિૃાશ્રમના મેનેજરે એક ભાઈને ફોન કયો અને કહ્ુું, “આજના છાપામાું આપનો કુતરો “ટોમી” 
ખોવાયાની વણડન સહીતની જે જાહરેાત છે, એ અહી વિૃાશ્રમમાું આપના માતશુ્રી સાથે રમે છે” 
 



 

 

રેનમાું “બાયો ટોયલેટ” બનાવવાનો રાહલુ ગાુંધીએ મવરોધ કયો, એમણે કહ્ુું કે મેથ્સ અને 
કોમસડવાળા ક્ાું જશે? 
 
જમાઇ ઉંમરમાું ગમે તેટલા નાના હોય તો પણ સાસરીમાું બધા તેમને "તમે" કહીને જ બોલાવેછે,  
કારણકે આપણા િેશમાું શહીિોને હુંમેશાું માન આપવામાું આવે છે 
 
શ્રાવણ મદહનામાું છોકરીઓ મુંદિરે સારો વર મળે તે માટે ભગવાનને પ્રાથડના કરવા જાય છે, પરુંત ુ
પરણેલી સ્ત્રીઓ શા માટે જાય છે? એ કહવેા માટે કે “હ ેભગવાન માુંગ્ર્ુું શુું હત ુું અને આપ્ર્ુું શુું?” 
 
Haridwar Tourism की र्तरनाक ऐडिरटाइज, “इससे पहलेकी कोई आपको लाये मटकीमें या 
जारमें, कुछ ददन तो गुजाररये स्जन्दा हररद्िार में!" 
 
सिंता: आज मेरे पास पैसा है, बबजनैस है, बिंगला है। तेरे पास क्या है? 
बिंता: मरेे पासभी पैसा है, बबजनैस है, बिंगला है। 
सिंता: हरामर्ोर, फफर हमारी मााँ फकसके पास है? 
 
એક માણસ જાુંગીયા બનાવતી કુંપનીમાું નોકરી માટે ઈન્ટરવ્ર્ુું આપવા ગયો.  
મેનેજર: જો તમે આ ત્રણ સવાલોના સાચા જવાબ આપશો તો નોકરી તમારી સમજો. અમે અમારા 
જાુંગીયાનાું પેકેટમાું ત્રણ સાઈઝ જેમાું પાુંચ, સાત અને બાર નુંગ હોય છે. તે શા માટે? 
પેલો અમિાવાિીએ(થોડો મવચાર કરીને):  સાતવાળું પેકેટ ઇન્ન્ડયન માટે કે જે લોકો રોજ એક 
જાુંગીયો બિલે છે તેમને માટે. પાુંચ નુંગવાળું અમેરીકન માટે કે જે લોકો સોમ થી શકુ્ર જાુંગીયા 
પહરેે છે પરુંત ુશની-રવી કશુું પહરેતા નથી અને બાર વારુ પેકેટ પાદકસ્તાનીઓ માટે કે જે લોકો િર 
મહીને એક જાુંગીયો બિલે છે. પેલાને નોકરી મળી ગઈ. 
 
એક કુુંવારાએ લગ્ન નદહ થવાથી પોતાના િોસ્તને કહ્ુું: મને તો ઘણીવાર એવુું લાગે છે કે 
મારાવાળીની તો ભ્રણૂ હત્યા કરી િેવામાું આવી હશે!  
 



 

 

બાપે િીકરાનાું જેકેટની જડતી લીધી જેમાુંથી મસગારેટ, બીયર અને છોકરીઓના ફોન નુંબર 
નીકળ્યા. બાપે િીકરાને ખબુ જ માયો અને પછૂ્ુું આ કેટલા દિવસોથી ચાલે છે. િીકરાએ રડતા 
રડતા કહ્ુું, પપ્પા આ જેકેટ તો તમારુું  છે! 
 
પથારીમાું પડતાું જ નીંિર આવી જાય તો, સમજવુું કે તમારો દિવસ સફળ ગયો છે, નોંધ: પીધેલા 
ને લાગ ુપડત ુું નથી 
 
ઓપરેશન થીયેટરમાુંથી એક નસડ બહાર આવી અને બોલી મા અને િીકરો બુંને સારા છે. બીજી 
નસડ છોકરાને લાવી અને છોકરો બાપને આપ્યો, બાપે છોકરાને જોઇને પોતાની માને આપ્યો, માએ 
પછી છોકરાના િાિાને આપ્યો, િાિાએ છોકરાની ફોઈને આપ્યો, આમ છોકરો આડોશી પાડોશી, 
સોસાયટીઓવાળા પાસે જઈને પાછો િાિા પાસે પાછો આવ્યો. 
છોકરો: િાિા, તમે બધા આ શુું કરી રહ્યા છો? મને તો કઈ ખબર જ નથી પડતી  
િાિા: િીકરા, આ બધા વોટ્સઅપના રોગીઓ છે, બજારમાું ત ુું નવો છે એટલે તને ફોરવડડ કરે છે! 
 
પત્ની: મારી બધી બેનપણીઓ પાસે આઇ ફોન છે. હુું યે લઇશ.  
પમત: હવે તેં નક્કી કરી જ લીધુું છે, તો લઇ લે! 
પત્ની: એમ નહીં. તમે મને કહો, હુું કઇ કુંપની નો આઇ ફોન લઉં? 
પમત: જા, પતુંજળલનો જ લઇ આય. એ આર્વેુદિક હશે, એટલે તને વાયરસ બેક્ટેદરયાનો ત્રાસ 
 
આજે પત્ની તરફથી ફોન આવ્યો. તે રડતી હતી, માફી માુંગતી હતી, રડતાું રડતાું કહતેી હતી કે 
હવે હુું કોઈપણ દિવસ તમારી જોડે ઝગડો નદહ કરુું . હુું તમારુું  કહ્ુું બધુું જ કરીશ. મને પણ દુુઃખ 
થર્ુું, ખબર નથી કે એ કોની પત્ની હતી, રોંગ નુંબર હતો પણ મને સારુું  લાગ્ર્ુું! 
 
ખાવાનુું સામે હોવા છતાું ખાઈ શકાત ુું નથી, ઉંઘ ખબુ જ આવતી હોવા છતાું સઈુ નથી શકાત ુું. તો 
કહો એ બીમારી કઈ છે? મારા ભાઈ, આ તારા હાથમાું જે છે એ મોટામાું મોટી બીમારી છે! 
 
ટીચર: ચુંપક, I Love Youની શોધ ક્ાું િેશમાું થઇ? 
ચુંપક: ચીનમાું  
ટીચર: એ કેવી રીતે? 



 

 

ચુંપક: એનામાું બધા જ ચાઇનીઝ ગણુો છે. ના કોઈ ગેરુંટી, નાું કોઈ વોરુંટી, ચાલે તો ચાુંિ સધુી 
અને નદહ ચાલે તો સાુંજ સધુી 
 
હસભુાઈ(ફોનપર): હલેો  
બાપ:ુ કોણ બોલો છો? 
હસભુાઈ: હ ુહસ ુછુું  
બાપ:ુ તો ડોફા પેલા હસી લે અને પછી ફોન કરજે(બાપએુ ફોન મકૂી િીધો). 
 
આજ કાલ માહોલ એવો થઇ ગયો છે સાહબે, ના કોઈને કાયિો પસુંિ છે, ના કોઈને વાયિો પસુંિ 
છે, બસ.......બધાને પોત પોતાનો ફાયિો પસુંિ છે! 
 
અમિાવાિના એક છોકરાએ તેની ગલડફે્રન્ડને ફોન કયો. ફોન છોકરીના પપ્પાએ ઉપાડયો. છોકરો 
મુુંઝાઈ ગયો. મનમા બોલ્યો હ ેભગવાન, હવે શુું થશે?  
છોકરીનો બાપ: હલ્લો કોણ ? 
છોકરો: મે કોન બનેગા કરોડપમત અમીતાભ બચ્ચન બોલ રહા હ,ુ આપકી બેટીકી ફે્રન્ડ મેરે સામને 
હ ેઔર આપકી બેટી કી મિિ ચાહતી હ,ે તો પ્લીઝ ઉસે ફોન િો. છોકરીનો બાપ મોજમા આવી 
ગયો. હસતાું હસતાું છોકરીને ફોન આપ્યો 
છોકરી: હલ્લો 
છોકરો: હલ્લો મારે તને મલવ ુછે, તો ક્ા અને ક્ારે  ઓપ્શન બે મા જવાબ આપજે A: શીવાજી 
પાકડ , B: તપોવન મુંદિર? C: સવારે િસ વાગે કે D: સાુંજના પાચ વાગે? 
છોકરી : B. D. આ છે અમારા અમિાવાિના જુવાનીયા ગમે તેમ હોય લડી જ લેવાન,ુ પાછા ના 
પડે હો, છોકરીનો બાપ હજી મોંજમાું જ હતો   
 
બાપએુ એક ભાઈને બસ સ્ટોપ પર પછૂ્ુું કે ભાઈ તમારુું  નામ શુું? 
પેલા ભાઈ: િીનુું મત્રવેિી 
બાપ:ુ તો રાતનુું શુું?(િી=દિવસનુું) 
 
સુંતા: કમાલ છે યાર, બધાને ફોન કરુું છુું પણ કોઈ ફોન ઉઠાવત ુું નથી. બધાએ એક જ કોલર ટર્નુ 
લગાવી રાખી છે  



 

 

બુંતા: કઈ કોલર ટર્નુ? 
સુંતા: કોલ કરવા માટે તમારા ખાતામાું બેલેન્સ નથી 
 
ગ્રાહક: આંઠ સમોસા આપજો  
દુકાનિાર: થેલીમાું મકુીને આપુું કે? 
ગ્રાહક: ના, હરામખોર, હુું પેનડ્રાઈવ સાથે લાવ્યો છુું, સમોસાના નામનુું ફોલ્ડર બનાવી એમાું નાખી 
િે! 
 
છોકરી: મહારાજ, મારે બે છોકરા જોડે અફેર છે. તો બુંનેમાુંથી મારા કોની સાથે લગ્ન થશે? એ 
ખશુનશીબ કોણ હશે? 
મહારાજ: પહલેા સાથે તારા લગ્ન થશે અને બીજો ખશુનશીબ હશે!  
 
સ્ત્રીઓ પણ ખરી હોય છે. “િેવિાસ”નો શાહરૂખ એમને રોમાુંદટક લાગે છે અને પોતાનો પમત જો િારુ 
પીવે તો “બેવડો” લાગે છે! 
 
એક માણસનો આમીમાું કમાન્ડો માટેનો ઈન્ટરવ્ર્ુું ચાલતો હતો  
અમધકારી: અમને એવો માણસ જોઈએ કે જે શુંકાશીલ સ્વભાવનો હોય, હુંમેશા સતકડ રહ,ે િયાહીન 
હોય, પ્રહાર કરવા તૈયાર હોય, કાન એકિમ સતેજ હોય, જાસસુી કરવામાું પારુંગત હોય અને સૌથી 
અગત્યનુું “દકલર ઇન્સ્ટીકટ” હોય એવો માણસ જોઈએ. 
પેલો માણસ: સાહબે, મારી પત્ની અરજી કરી શકે, તેનામાું ઉપરના બધા જ ગણુો છે! 
 
ઝવેરીની દુકાનમાું એક દિવસ સાુંતાની બરાબર ધલુાઈ થઇ. કારણ? તેણે સેલ્સગલડને પછૂ્ુું, 
આપકી એક એક આઈટેમ ગજબ હૈ, “સોને કા ક્ાું રેટ ચલતા હૈ?” 
 
વાહ રે! લોકોની માનસીકતા કેવી છે, જે િવા જીવ બચાવે છે તેમાું “દડસ્કાઉન્ટ” માુંગે છે અને જે 
વસ્ત ુજીવ લઇ લે છે તેવા “િારુ”ની ગમે તે દકિંમત આપવા તૈયાર હોય છે  
 
કાઠીયાવાડની માળલપા સડસડાટ જ ુંત ુબાઈક, અચાનક ધીમ ુપડી જાય તો સમજવ ુકે બોસ હવે 
'માવા ની મપચકારી' મારશે. 



 

 

 
કચરાના ડબ્બામાું પડેલી “રોટલીઓ” એ બતાવે છે કે પેટ ભરાઈ જતા જ માણસ પોતાની ઓકાત 
બતાવવા માુંડે છે 
 
સવારના પહોરમાું પેપર વાુંચવા હાથમાું લીધુું. એક આટીકલ ઝડપથી વાુંચી ગયો. આટીકલમાું 
લખ્ર્ુું હત ુું કે “બીબી”ને કુંરોલમાું કેવી રીતે રાખશો. એમાું લખ્ર્ુું હત ુું કે સવારે ચાલવા જાવ, લીલા 
શાકભાજી ખાવ, ગસુ્સો નદહ કરો, ખાનપાન પર ધ્યાન રાખો, વગેરે વગેરે. પછી ઉપર હડેીંગ વાુંચ્ર્ુું 
તો એ વાુંચીને મગજ ચક્કર ખાઈ ગર્ુું. હડેીંગ હત ુું, “બી.પી.ને કુંરોલ કેવી રીતે કરશો”, આંખો ચેક 
કરાવવા જવુું પડશે! 
 
ખબુ ઊંચી વાત, કપડાની શોધ થઈ પછી 'નાગાઈ' નો જન્મ થયો 
 
સવારે ફેસબકુ ચાલ ુકર્ુું અને જોર્ુું ફેસબકુ પર બધાના સમુવચારો એટલા પોઝીટીવ હોય છે કે એ 
જોઇને મને થાય છે એક સાલો હુું જ નેગેટીવ અને ખરાબ છુું, બાકીની આખી દુમનયા શરીફોની 
અિાલત છે? 
 
मदहलाओिं द्िारा मेकअप धोने स ेपहले, उनकी अिंतरानमा उन्हें एक बार जरूर पूछती है : 
Are you sure you want to,restore default factory settings??? 
 
િારૂદડયો ગમે એટલો અભણ હોય કવાટર ના ત્રણ પેગ એવા પરફેક્ટ બનાવશે જાણે કોઈ 
પ્રયોગશાળા નો બહ ુમોટો સામયન્ટીસ હોય 
 
જયારે છોકરાનો અને છોકરીનો મોબાઈલ ઘરમા હમેશા સાઈલેન્ટ મોડ પર રહતેો હોય તો 
મા-બાપએ સમજી જવાનુું કે તેમની પતુ્રવધ ુઅને જમાઈ શોધાઈ ગયા છે 
 
લગ્ન કરેલા માણસની ઓળખાણ જતી વખતે તેના હાથમાું ટીફીન અને આવતી વખતે શાકભાજીની 
થેલી. આજ એનુું મસિંદૂર અને મુંગળસતૂ્ર છે 
 
પત્નીની બહનેપણી: જો તને તારો વર પસુંિ નથી તો ત ુું એને છોડી કેમ નથી િેતી? 



 

 

પત્ની: હુું એવુું કઈ પણ નથી કરવા માુંગતી કે જેનાથી તેને ખશુી મળે!  
 
તમારી મરજીથી બીજી જ્ઞામતમા પે્રમ લગન કરી લો તો તમારી ટીકા કરે. તમે પરણ્યા વગર 30 
વટાવી લો એટલે તમારી વાતો ચાલ ુકરે, પછી 35 વરે્ તમને બીજી જ્ઞામતનુું ભાઠુ ગોઠવી િે તેન ુ
નામ સમાજ! 
 
પત્ની: જાન,ુ વેલેન્ટાઈનમાું ત ુું મને શુું આપશે? 
પમત: સફેિ ગલુાબ 
પત્ની: કાયમ તો તમે મને લાલ ગલુાબ આપો છો? આ વખતે સફેિ કેમ? 
પમત: પહલેા હુું તારા તરફથી પે્રમની આશા રાખતો હતો અને હવે શાુંમતની આશા રાખુું છુું! 
 
ગજુરાતી વ્યાકરણમાું નવો અથડ “બાથરૂમમાું રેઈનકોટ પહરેીને નહાવુું” નો મતલબ “ઘોટાળા કરીને 
પણ પ્રમાળણક થઈને રહવે ુું” અથવા “પરણેલા હોવા છતાું કુવારા થઈને રહવે ુું” 
 
“ચા”ની લારી પર જો કોઈ સગીરવયનો છોકરો કામ કરતો િેખાય તો તરત જ પોલીસમાું ફદરયાિ 
કરો. કારણ કે આગળ ચાલીને એ ભમવષ્યમાું બીજી વાર કોંગે્રસ અને જશોિાબેનનુું ભમવષ્ય નદહ 
બગાડે 
 
ભમવષ્યની શોકસભાઓમાું આ રીતે શ્રિાુંજળલ અપાતી હશે. સ્વગડસ્થ બહુ જ ઉમિા જીવ હતા, હુંમેશાું 
‘ઑનલાઈન’ રહતેા. િરેકની ‘દરક્વેસ્ટ’ એક્સેપ્ટ કરતા અને કોઈનાય માટે ખરાબ ‘કમેન્ટ’ કરતા 
નહીં. એમની િરેક ‘પોસ્ટ્સ’ બહ ુજાનિાર રહતેી અને એમણે ક્ારેય કોઈનેય ‘બ્લોક’ કયાડ નહીં 
એટલુું જ નહીં િોસ્તોની ‘સેલ્ફીઝ’ને પણ દિલ ખોલીને ‘લાઈક્સ’ આપતા. અમીરો સાથે ‘શેર’ કરતા 
અને ગરીબોને ‘ટૅગ’ કરતા. છેલ્લી ઘડી સધુી તેઓ ફેસબકુ પર જ હતા અને આંખો મીંચાઈ ત્યારે 
મોઢા પર માકડ  ઝકરબગડનુું જ રટણ હત ુું! 
 
લગ્ન એકમાત્ર એવી દુઘડટના છે જેમાું વાગ્યા પહલેાું જ હળિર લગાવવામાું આવે છે 
 
After completing B.E.,a Student took his Girlfriend  to his Home. 
Father: "Who is She?" 



 

 

Son: "Campus Selection." 
 
બે મોટી ઉંમરના પમત-પત્ની અિાલતમાું છૂટાછેડા લેવા ગયા.  
જજ(પત્નીને): આ ઉંમરે તમે છૂટાછેડા કેમ લેવા માુંગો છો? 
પત્ની: જજ સાહબે, એ મારા ઉપર માનમસક અત્યાચાર ગજુારે છે  
જજ: એ કેવી રીતે? 
પત્ની: એમની જયારે મરજી થાય ત્યારે મને ખરુું ખોટુું સુંભળાવે છે અને જયારે હુું બોલવાનુું શરુ કરુું 
એટલે કાનમાુંથી મશીન કાઢી નાખે છે! 
 
ગજુરાતી પમત પત્નીને કમ્પ્ર્ટુર કેવી રીતે ચલાવવુું તે શીખવતો હતો  
પમત: માય કમ્પ્ર્ટુર પર રાઈટ પ્ક્લક કર  
પત્ની: કર્ુું  
પમત: ફોલ્ડર ખોલ્ર્ુું? 
પત્ની: હા  
પમત: હવે ઉપર જો શુું િેખાય છે? 
પત્ની: પુંખો  
પમત: “લટકી જા” 
 
મારા દહસાબે તો જે લોકો ૧૪મી ફેબ્રઆુરીએ પ્રપોઝ કરે છે તે લોકો મખૂાડ છે. હુું તો કહુું છુું કે પહલેી 
એમપ્રલે પ્રપોઝ કરવુું જોઈએ, માની ગઈ તો “cool” નદહ તો િીિી “April fool”. 
 
મશક્ષક: આ વેલેન્ટાઈન એટલે શ?ુ 
મવદ્યાથી: કુુંવારાઓની “અખાત્રીજ”! 
 
મોિીજીની એક અપીલ પર ખાિીનુું વેચાણ કરોડો પર પહોંચી ગર્ુું, મવચારો “રેઈનકોટ”નુું વેચાણ 
તો ક્ાું પહોંચી ગર્ુું હશે? 
 
બાપ ુએ મવચારમાું પડી ગયા છે કે મનમોહનમસિંહ જો “રેઈનકોટ” પહરેીને ન્હાતા હોય તો એ 
પોતાના શરીર પર સાબ ુક્ાું ચોપડતા હશે?  



 

 

 
પેરોલ પુંપ પર લખે “અદહયાું મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવો નદહ” અને પાછા લખે છે કે PAYTMથી 
પૈસા ચકૂવો! 
 
What do you want for valentine day ? 
Wife:  Give me one ring thats enough. 
Husband: From landline or mobile? 
 
 
પત્નીએ ફ્રીઝ ખોલ્ર્ુું અને જોર્ુું તો એ આખુું “દકિંગ દફશર” બીયરની બોટલોથી ભરેલુું હત ુું. 
પત્ની: આ શુું છે? ફ્રીઝ કેમ “દકિંગ દફશર” બીયરની બોટલોથી ભરી િીધુું છે? 
પમત: જે કામ બેંકો અને સરકાર નદહ કરી શકી તે મેં કર્ુું છે. મેં માળલયાની પ્રોપટી ફ્રીઝ કરી િીધી 
છે! 
 
ગીરના જ ુંગલમાું એસ.ટી. બસને પુંકચર પડ્ુું. એક મસહ, બસમાું ચડયો. બધા મસુાફરના શ્વાસ 
થુંભી ગયા. મસિંહ બધાને જોતો જોતો છેક છેલ્લી સીટ પર બેઠેલા સરિારજીને બોચીએથી પકડીને 
ઢસડી જવા લાગ્યો. કુંડકટરે આશ્ચયડથી પછૂ્ુું, “ઓઈ આવુું કેમ?” 
મસિંહ ેપાછળ વળીને કહ્ુું, “શેરકો ભી કભી કભી પુંજાબી ખાનેકા મન હોતા હૈ!” 
 
ટીચર: ચુંદુ, તને કેટલીવાર કહ્ુું છે કે ત ુું મોડો કેમ આવે છે? 
ચુંદુ: મેડમ, તમે આટલા બધી તાલાવેલીથી મારી રાહ ના જોયા કરો, નદહ તો છોકરાઓ ઉંધો અથડ 
કરશે! 
 
િિી: ડોક્ટર સાહબે, સસુ્તી રહ ેછે અને કાયમ ઉંઘ આવે છે  
ડોક્ટર: આ 4G smart ફોન લે, WhatsApp ઇન્સ્ટોલ કરી િેજે, એટલે સારુું થઇ જશે! 
 
તામમલનાડુની પોલીસ શશીકલાની ધરપકડ કરવા ગઈ  
શશીકલા: મને છાતીમાું દુુઃખાવો થાય છે  
પોલીસ: તો તો એમને અપોલો હોસ્પીટલમાું લઇ જવા પડશે? 



 

 

શશીકલા: નાું...નાું...તો તો જેલમાું જ લઇ જાવ(મનમાું બબડે છે મારે જયલળલતાની જેમ મરવુું 
નથી) 
 
ઇસરોમાું લોકો સેટેલાઈટ લોન્ચ થયાની ખશુી મનાવતા હતા 
એક બુંગાળી(સાયન્ટીસ્ટ): લોંચ દકયા? 
બધા: હા  
બુંગાળી: ઓ.કે. તો તો હુું એકલો જ કેન્ટીનમાું જાઉં છુું!  
 
એક મવધવા સ્ત્રી પમતની કબર પાસે જઈને પગે લાગીને ફદરયાિ કરવા માુંડી, “મકાન માળલક ભાડુું 
વધારવા માટે મગજમારી કરે છે, તમારા મોટા છોકરાને આઈ ફોન ૭ જોઈએ છે, નાનાને નવી 
સાઈકલ જોઈએ છે, તમારી િીકરી મોટી થઇ ગઈ છે અને તેને નવી ફેશનના કપડા જોઈએ છે, મેં 
પણ ત્રણ વર્ડથી સાડી ખરીિી નથી”. ત્યાું જ કબરમાુંથી એક ધીમો ઘોઘરો અવાજ આવ્યો, “મને 
અદહયાું શાુંતીથી જીવવા િે, હુું “સ્વગડ”માું છુું “દુબઈ”માું નથી!” 
 
નેપાળમાું કોઈ દિવસ ચોરી નથી થતી. કારણ? આખો િેશ “ગરુખા”ઓનો! 
 
દુમનયામાું બે જ લોકો એવા છે જેને સ્ત્રીઓ શાુંમતથી સાુંભળે છે અને ઈમાનિારીથી તેમનુું કહવે ુું પણ 
કરે છે. એક િરજી અને બીજો ફોટોગ્રાફર, બાકી તો તે કોઈના બાપની પણ શરમ નથી રાખતી 
 
કોણ કહ ેછે કે નેચર અને મસગ્નેચર કિી બિલાતા નથી, ફક્ત એક જ “ઘા”ની જરૂર છે. જો ઘા 
આંગળી પર વાગે તો મસગ્નેચર બિલાઈ જાય છે અને દિલ પર વાગે તો નેચર બિલાઈ જાય છે 
 
બધા શાક ભાવવા લાગે ત્યારે રસોઇ મમ્મીની નહીં હોસ્ટેલની હોય અને બધા શોખ મોંઘા લાગે 
ત્યારે કમાણી પપ્પાની નહી, આપણી હોય. 
 
મશક્ષક: બાપજુી મવશે જાણો છો? એક છોકરાએ હાથ ઉંચો કયો  
મશક્ષક(ખશુ થઈને): બાપજુીનુું પરુૂું નામ શુું હત ુું અને તે જેલમાું કેમ ગયા હતા? 
છોકરો: મેમ, બાપજુીનુું પરુૂું નામ આશારામ બાપ ુહત ુું અને છોકરીઓના ચક્કરમાું તે જેલમાું ગયા 
હતા! 



 

 

 
“બાયોડેટા” ગમે તેટલા સારા હોય, છતાું કોઈ “બાર્ુું” િેતા નથી – વલ્લભ વાુંઢો  
 
क्या चीज बनायी है? “धन”, लगभग सभी अपने “ननधन” तक इकट्ठा करने में लग ेरहते है 
 
મસિંઘ સાહબે હોશીયાર તો છે જ પહલેેથી ખબર જ હતી મોિી બાથરૂમમા ડોકીર્ુું કરશે જ એટલે તો 
રેઈનકોટ પહયેો હતો. 
 
ગાડીમાું ળલફ્ટ આપો તે પછીની પ્રમતદક્રયા:  
પુંજાબી: ओए थैंक्स यार!् 
મરાઠી: लई आभार ममत्रा! 
બુંગાળી: रु्ब रु्ब धोन्योबाद! 
ગજુરાતી: રોજ આ બાજુથી જ નીકળો છો? 
 
પત્ની(બપોરે): એ ચાલો ડીનર ખાવા આવી જાવ  
પમત: ડોબી, અત્યારે લુંચ કહવેાય  
પત્ની: ડોબા, આ તો ગઈ કાલે રાતનુું વધેલુું છે, પાછો મને શીખવાડે છે! 
 
બાપ:ુ ડોક્ટર સાહબે, કેટલા દિવસોથી માથુું સખત દુુઃખે છે  
ડોક્ટર: સીટી સ્કેન કરવુું પડશે  
બાપ:ુ સાહબે, મારા એકલાની બીમારી માટે આખા શહરેનુું સ્કેન શુું કામ કરો છો? 
 
જાહરેાત આવે છે કે ફલાણી ર્મુનવસડસીટી 200 એકર મા ફેલાયેલી છે. મને આજ સધુી નથી 
સમજાણુું, એ છોકરાઓને ભણવા બોલાવે છે કે ચરવા? 
 
એક ભાઈને પછુવામા આવ્ર્ુું કે તમારા સખુી િામ્પત્ય જીવન ન ુરહસ્ય શુું છે? 
જવાબમાું તેમણે તેના ઘર માું લગાવેલ ુબોડડ િેખાડ્,ુ જેમાું લખ્ર્ુું હત ુું "2 K M" 
મેં કહ્ુું, મને કશુું સમજાર્ુું નહીં. તેમણે ફોડ પાડયો, લગ્ન ના પહલેા દિવસથી જ મેં તેને કહ્ુું છે કે 
હવેથી "ત ુું કે એમ"(2KM). આજ સધુી કોઇ ઝઘડો થયો નથી. 



 

 

 
યમરાજ: બોલો પ્રાણી! ત ુું ક્ાું જવા માુંગે છે? સ્વગડમાું કે નરકમાું?  
માણસ: પ્રભ,ુ પથૃ્વી પરથી મારો મોબાઈલ અને ચાર્જર મુંગાવી આપો પછી તો હુું કોઈપણ જગ્યાએ 
રહીશ! 
 
જજ(મજુરીમને): મેં તને પહલેા કોઈ જગ્યાએ જોયો છે 
મજુદરમ: સાહબે, હુું ચુંપા બાઈના કોઠા પર તબલા વગાડુું છુું! કોટડમાું સન્નાટો...જજ બેભાન!  
 
ટપડુો: પપ્પા અમારી મશક્ષક કેટલી સુુંિર છે ને.. 
ચુંપક: એવુું ના બોલાય, મશક્ષક તો મા સમાન હોય છે! 
ટપડુો: ગોઠવો, જ્યાું ને ત્યાું બસ તમારુું જ સેદટિંગ ગોઠવો! 
એકવાર પમત અને પત્ની બગીચામાું ટહલેતા હતા. એટલામાું એક તોફાની છોકરો ત્યાુંથી પસાર 
થયો અને પમત તરફ જોઇને બોલ્યો, “અંકલ, આના કરતા તો કાલવાળી વધારે મસ્ત હતી” કહીને 
ભાગી ગયો. પમત ચાર દિવસથી ભખૂા પેટે સવાર-સાુંજ પેલા છોકરાને બગીચામાું શોધે છે! 
 
એક છોકરો એક છોકરીને ઘરે લઇ આવ્યો. 
માું: આ છોકરી કોણ છે? 
છોકરો: મારી ધમડપત્ની  
માું: તમારા બુંને વચ્ચે ક્ારથી આ બધુું ચાલત ુું હત ુું? 
છોકરો: ખબર નથી, આ તો બગીચામાું એ મારી બાજુમાું બેસીને કોઈની રાહ જોતી હતી. ત્યાું 
બજરુંગિળવાળા આવ્યા અને અમારા લગ્ન કરાવી િીધા. 
 
ફીટનેસ માટે 200 કેલેરી બાળવામા લાગતો સમય. ચાલવુું-45 મીનીટ, િોડવુું-18 મીનીટ, તરવુું-  
16 મીનીટ, ટેમનસ-23 મીનીટ, યોગાસન-31 મીનીટ, ઘરવાળી સાથે માથાકટૂ-2 મીનીટ 
 
Watsapp માું કેટલાક સભ્યો સરકારી સ્કુલના મવદ્યાથીઓ જેવા હોય છે...જે સ્કુલ કોઈ દિવસ 
આવતા નથી...પણ રજીસ્ટરમાું એમનુું નામ જરૂર હોય છે 
 



 

 

જમાઈ લગ્ન પછી પહલેી વખત સાસરીમાું ગયા, ઘરના બધા જમાઈ ની આગતા સ્વાગતામાું ઉભા 
પગે હતા, જમાઈ ને જમવા બેસાડયા. સસરા ઉભા થઈને આવ્યા, 
સસરા:લો જમાઈ ,આ બે લાડવા તો ખાવા જ પડશે, 
જમાઈ : ઢેન ટેને ને, સસરો ગસુ્સામાું જતો રહ્યો ત્યાું સાસ ુઆવી, "એક લાડવો તો ખાવો જ પડશે", 
જમાઈ : ઢેન ટેને ને, સાસ ુગઈ , સાળી આવી અને પછી બીજા બધા આવ્યા, જમાઈ બધાને ઢેન 
ટેને ને કરે. આખ ુઘર ચકરાવે ચઢી ગર્,ુ એમની છોકરીને બાજુના રૂમમાું લઇ જઈ ને પછૂ્ુું, 
"જમાઈને લાડવો ખાવા કહીએ તો "ઢેન ટેને ને" "ઢેન ટેને ને" કેમ કરે છે! તો શુું એમની બાજુ 
આવો રીવાજ છે"? ત્યારે છોકરી બોલી, "તમારા જમાઈ તોતડયા છે, તમે એમને લાડવા ધરો છો  
ત્યારે એ એવુું કહ ેછે લાડવા ખાવાથી "ઘેન ચઢે ને"! 
 
 
એક મસુ્લીમ ર્વુતી: ભાઈજાન, જરા હટીએ, મઝેુ આગે જાના હૈ  
છોકરો: અરે કન્ફર્ઝુ કયો કરતી હો? યા તો “ભાઈ” બોલ યા “જાન” બોલ  
મસુ્લીમ ર્વુતી: કયો કી હમારે મેં પતા હી નદહ ચલતા હૈ કી કૌનસા ભાઈ કબ “જાન” બન જાયે, 
ઇસી ળલયે “ભાઈજાન”! 
 
ટીચર: આજથી બધા છોકરા કલાસની બધી છોકરીઓને બેન કહશેે.  
એક છોકરો(પાછળથી બોલ્યો): આ બધાના મામેરા કોણ તારો બાપ કરશે! 
 
"કચ્છ(નલીયા સેક્સકાુંડ) નદહ િેખા તો કુછ નદહ િેખા." અહીંયા કમવ સાુંકેમતક ભાર્ામાું એમ કહવેા 
માુંગે છે કે હવે તમારે મલેમશયા, થાઈલેન્ડ, બેંગકોક જેટલુું દૂર જવાની કોઈ જરૂર નથી 
 
ભારત સાથે હરીફાઈ કરવામાું પાદકસ્તાને પણ ૧૦૪ ઉડાવ્યા, બોમ્બથી...મસ્જીિમાું! 
 
આ તો સારુ છે ISRO કોઈ પ.પ.ૂધ.ધ ૂનથી ચલાવતા નદહતર પરુા 1008 સેટેલાઇટ છોડતે. િાનનો 
મદહમા સમજાવી િરેક સેટેલાઇટ બધુ્ધ ુહદરભક્તોના િાનમાુંથી જ બનાવતે અને એક એક સેટેલાઇટ 
પર જે તે િાન આપનાર હદરભગતનુું નામ કોતરવામાું આવતે કે સેટેલાઇટ NO.101 સ્વ.ડાહીબેન 
અમથાભાઈ પટેલ(ભોપાળાવાળા) ના સ્મરણાથે......જય હો 
 



 

 

અકબરે બીરબલને ત્રણ નવા સવાલ પછૂયા, રસોડામાું દૂધ કેમ ઉભરાઈ જાય છે?, પાણી કેમ વહી 
જાય છે? અને શાક કેમ બળી જાય છે? 
બીરબલ: ત્રણે સવાલોનો જવાબ છે...”વોટ્સ એપ ચાલ ુહોય છે!” 
 
Only after marriage I understood why bathrooms are also called RESTROOMS! 
 
हेलमेट और पननी  दोनोंका  विभाि एक जैसा होता है, मसरपर  बबठाकर रर्ो तो जान बची  रहेगी 
 
 
પત્ની(બાથરૂમમાુંથી): સાુંભળો છો, મેં બધે સાબ ુલગાવી િીધો છે, તમારા હાથેથી સારી રીતે ઘસી 
આપો છો?. પમત પેપર વાુંચવાનુું પડત ુું મકુીને પત્નીને કહ ેછે, મપ્રયે, હુું આવુું જ છુું કહીને બાથરૂમ 
તરફ ધસી જાય છે. બાથરૂમ પાસે જઈને જુવે છે તો પત્ની મોટી ડોલમાું કપડા ભરીને ઉભી હોય છે. 
પત્ની: સાુંભળો, આ કપડાને મેં સાબ ુલગાડયો છે, તમે તેને ઘસીને ધોઈ કાઢીને સકુવી િો, મારે 
બીજુ ું ઘણુું કામ પડ્ુું છે! 
 
એક માણસે 350 CC ન ુબલેુટ લીધ ુગલડફે્રન્ડને લોંગડ્રાઈવ લઈ જવા માટે. પણ ચાલ ુબલેુટ એ 
ગલડફે્રન્ડની વાત સાુંભળી નહોતી શકાતી એટલે કુંટાળીને બલેુટ વેચીને એક્ટીવા લીધ.ુ હવે ગલડફે્રન્ડ 
જોડે એના લગ્ન થઈ ગયા. એક વર્ડ પછી એણે એક્ટીવા વેચીને 500 CCન ુબલેુટ લીધ.ુ 
(ગલડફે્રન્ડની  ટકટકથી કુંટાળીને) 
 
“સિા ખશુ રહો” આવા આશીવાડિથી જ ઘણા કુુંવારાના લગ્ન નથી થતા  
 
મારવાડણ: આપણી છોકરીને “એફયર” હોય એવુું મને લાગે છે  
મારવાડી: એ કેવી રીતે? 
મારવાડણ: આજકાલ એ “પોકેટમની” નથી માુંગતી એટલે  
મારવાડી: ઓ ભગવાન! એનો મતલબ છોકરો મારવાડી નથી  
 
લખભુા: માયાવતીજી તમે આટલા બધા સુુંિર કેવી રીતે િેખાવ છો? 
માયાવતી: ચરસને લઈને 



 

 

લખભુા: તમે ચરસ લો છો? 
માયાવતી: હરામખોર, મેં નદહ પણ તે પીધી છે એટલે તને હુું સ ુુંિર િેખાઉં છુું!  
 
મારવાડી મારવાડણને પીકનીક માટે સ્મશાનઘાટ લઇ ગયો. 
મારવાડણ: આ ક્ાું લઇ આવ્યા? 
મારવાડી: અરે ગાુંડી, અદહયાું આવવા માટે તો લોકો મરી જાય છે ને ત ુું પછેૂ છે અહી ક્ાું લાવ્યો?  
 
લખભુા ડાયરાને લઈને કાયમ બહાર રહતેા હતા. એક દિવસ ઘરે હતા અને પત્નીએ કહ્ુું કે 
છોકરાને સ્કુલેથી લઇ આવો. ઘરે આવીને લખભુાએ પત્નીને કહ્ુું કે આખે રસ્તે રડતો હતો. જો તો 
ખરી માુંિો લાગે છે.  
પત્ની: ઈ તો તમને કહવેા માુંગતો હતો કે “ઈ તમારો શોકરો નથ”, તમે બીજાનો ઉપાડી લાવ્યા છો! 
 
એક આશ્ચયડજનક જાણકારી, દુમનયામાું ફક્ત ભારત જ એક એવો િેશ છે જ્યાું િીવાલો પર 
લખવામાું આવે છે કે “આ િીવાલપર કોઈએ લખવુું નદહ”. 
 
એકલવ્ય જો આજે જીવતો હોત તો ચોક્કસ રોણાચાયડને મનસાસા નાખતો હોત, કારણ કે અંગઠુા 
વગર એનુું “આધાર કાડડ” નદહ બનતે અને “જીઓ”નુું સીમ કાડડ  પણ નદહ મળતે! 
 
અળખલેશને ગધેડાનો પ્રચાર સારો નથી લાગતો પરુંત ુગધેડા સાથે પ્રચાર કરવાનુું ગમે છે  
 
હોટલમા જમી લીધા પછી વેઈટરે કીધ ુકે સાહબે કાુંઈક “ટીપ” તો આપો. પમતએ “વેઈટર”ને પાસે 
બોલાવીને કાનમા કીધ,ુ કોઈ િી “લગન” ના કરતો 
 
અમકુ રૂપાળી બાઈર્ુુંને એના “કાળા ડામર” જેવા પમત જોડે િાુંદડયા રમતા જોવુું ત્યારે થાય છે કે 
નક્કી તેણે જયાપાવડતીનાું વ્રતમાુંન ુું એકટાણુું તોડી નાખ્ર્ુું હશે! 
 
હમણા હુું એક લગ્નમાું ગયો, તો એક પગલીએ પીરસતા પીરસતા મને પછૂ્ુું કે “રસ લેશો?”  
મેં કહ્ુું: વાટકીમાું કે તારામાું?......સાલીએ ડોયો માથામાું માયો! 
 



 

 

છોકરી: હ ેભગવાન! મારા લગ્ન કોઈ સમજિાર માણસ જોડે કરાવી આપો  
ભગવાન: ઘરે જા િીકરી, સમજિાર માણસ ક્ારેય લગ્ન નથી કરતો  
 
ત્રણ સીટની રીક્ષામાું િસ સવારી, ૫૨ સીટની બસમાું ૧૫૦ લોકો, ૭૯ સીટના રેનનાું ડબ્બામાું ૩૦૦ 
માણસો અને એક રોકેટ પર ૧૦૪ ઉપગ્રહો....દુમનયાના લોકોને અચુંબો થતો હશે પણ અમારે માટે 
તો રોજની વાત છે....ઈસરોનાું સ્ટાફને અમારા સલામ! 
 
બીજા િેશો જેટલા “કાઈટ” નથી ઉડાવતા તેના કરતા વધારે અમે “સેટેલાઈટ” ઉડાડીએ છીએ  
 
કવ છુું, હાુંભરો છો?, હા ! બોલ...શુું કહ ેછે. તે હુું એમ કે'તી તી કે આ જયલળલતા જમીન ભેગી અને 
શશીકલા જેલ ભેગી થઈ ગઈ! બેય હવે બા'ર નીકરે ઇમ નથી. તો સરકારે એમની દકિંમતી 
સાડીઓનુું સેલ કે'દિ કરવાની છે ઇન ુમધયાન રાખજો હો! “સથુારનુું મન બાવળળયે” 
 
જો ભતૂપવૂડ પ્રધાનમુંત્રી મનમોહનમસિંહ પાસે રેઈનકોટ પહરેીને નહાવાની કળા છે તો વતડમાન 
પદરધાનમુંત્રી નરેન્ર મોિી પાસે પણ દિલ્હી ર્મુનવસીટીમાું દિવસે ક્લાસ ભયાડ પછી સાુંજે 
અમિાવાિ આવીને ચા વેચવાની કળા છે! 
 
પરુુર્ બે રૂમપયાનુું શેમ્પનુ ુું પાઉચ ખોલશે અડધુું જ વાપરશે અને બાકીનુું કાલે વાપરીશ કરીને રબર 
બેન્ડ ચઢાવીને મકૂી િેશે. પણ ૨૦૦ રૂમપયાનુું ક્વાટરીર્ુું(વ્હીસ્કી) ખોલીને કોઇપણ વખત બીજા 
દિવસ માટે અધરુૂું નદહ રાખશે 
 
છગન (ડોક્ટર સાહબેને): ‘મને છેલ્લા પુંિર દિવસથી મારા પલુંગ નીચે કોઈ હોય એવો ભાસ થાય 
છે. તેની િવા શુું ? અને ખચડ કેટલો થશે ?’ 
ડૉક્ટર: ‘િસ હજાર.’ થોડા દિવસો પછી ડોક્ટર સાહબેને રસ્તામાું છગન મળ્યો. 
ડોક્ટર: ‘છગનભાઈ, તમે તો પછી આવ્યા જ નહીં.’ 
છગન: ‘સાહબે 100 રૂ.માું પતી ગર્ુું.’ 
ડૉક્ટર : ‘કેવી રીતે ?’ 
છગન: ‘મમસ્ત્રીને બોલાવીને પલુંગના ચાર પાયા કપાવી નાખ્યા !’ 
 



 

 

બાપ ુરોજ સવારે ઝાડ ઉપર ચડે, ચકલીનો માળો ઉપાડી કાગડાનાું માળાની જગ્યાએ અને 
કાગડાનો માળો ચકલીના માળાની જગ્યાએ મકેુ. કોઈએ પછૂ્ુું કે બાપ ુતમે રોજ આ શુું કરો છો? 
બાપ:ુ મને એક સ્વામીજીએ રોજ સવારે નહાઈને માળા ફેરવવાનુું કહ્ુું છે! 
 
ભગવાને સ્વગડમાું સાુંતાને કહ્ુું કે તે જે પાપો પથૃ્વી ઉપર કયાડ છે તેની સજા તારે ભોગવવી પડશે. 
તારે બેમાુંથી એકની પસુંિગી કરવી પડશે. ક્ાું પાદકિન્સન્સ(કુંપાવાત) અથવા અલ્ઝાઈમર, બોલ 
કઈ સજા ભોગવવી છે? એટલે સુંતાએ બુંતાને આ વાત કરી અને પછૂ્ુું કે શુું કરુું? બુંતાએ એને 
સલાહ આપી કે પાદકિન્સન્સ પસુંિ કર. કારણ કે પાદકિન્સન્સને લઈને આખા ગ્લાસમાથી અડધી 
વ્હીસ્કી ઢોળાઈ જશે પણ જો ત ુું અલ્ઝાઈમર પસુંિ કરશે તો બાટલી ક્ાું મકૂી છે તે જ ભલૂી જશે. 
સુંતા બુંતાને વળગી ગયો અને આનુું નામ િોસ્તી! 
 
જે સમાજમાું અભણ આિમી કલમ પકડે અને નપસુુંક આિમી તલવાર ઝાલે તેવા સમાજનુું 
ભમવષ્ય કેવ ુું હોય – મમરઝા આરીફ 
 
ગજુરાતને ગમે તેમ બોલનારા અળખલેશને ખબર નથી, ગજુરાતી બૈરા ખાલી પાણીપરુી ભેળપરુી 
ખાવાનુું બુંધ કરશે તો ૪૦% ઉત્તર પ્રિેશના ભૈયા લોકો  જે ગજુરાતીના પૈસા ઊપર જીવન 
ગજુરાન ચલાવે છે એ ભૈયા લોકો ગજુરાત કે ગઘે કેવાવાળા અળખલેશને મારવા િોડશે 
 
ડોનાલ્ડ રમ્પ મેનહટનમાું ચાલતા જતા હતા. ત્યાું તેણે એક જગ્યાએ મોટી લાઈન જોઈ. આટલી 
મોટી લાઈન કેમ છે તે જાણવા તે પણ લાઈનમાું ઉભા રહ્યા. જે જે માણસે જોર્ુું કે આ તો રમ્પ 
લાઈનમાું ઉભા છે એટલે એ બધા લોકો લાઈન છોડીને બહાર નીકળી ગયા. એટલે રમ્પ ગેટની 
ઘણી નજિીક આવી ગયા. ત્યાું જ એની આગળવાળાએ રમ્પને જોયા એટલે તે પણ લાઈનમાુંથી 
નીકળી જતો હતો એટલે રમ્પે તેને રોક્ો અને પછૂ્ુું મને જોઈને બધા કેમ બહાર નીકળી જાય છે? 
પેલાએ કહ્ુું કે આ બધા અમેદરકન સીટીઝન “કેનેડાના ઈમમગે્રશન” માટે લાઈનમાું ઉભા છે. તમે 
પણ જો કેનેડાનાું ઈમમગે્રશન માટે અરજી કરવાના હોવ તો પછી અમારે તેની જરૂર નથી. 
 
બાળપણમાું પરચરુણ હોય તો ચોકલેટ ખાવા મળતી હતી અને હવે પરચરુણ ના હોય તો 
ચોકલેટ ખાવી પડે છે! સમય બડા બળવાન! 
 



 

 

છોકરો: પપ્પા, આજે મને છોકરીવાળા જોવા આવવાના છે  
પપ્પા: કોણે કહ્ુું? 
છોકરો: મેં આજે એક છોકરીની છેડતી કરી હતી એટલે તેના પહલેવાન ભાઈએ સુંિેશો મોકલ્યો છે 
કે “આજે જ તને જોઈ લઈશુું” 
 
પમત પત્ની આગ્રા જતા હતા જ્યાું કુવામાું એક રૂમપયો નાખવાથી મનની મરુાિ પરૂી થતી હતી. 
પમતએ એક રૂમપયાનો મસક્કો નાખ્યો. એ પછી પત્ની કુવામાું એક રૂમપયો નાખવા ગઈ પણ નાખતી 
વખતે તેણે બેલેન્સ ગમુાવ્ર્ુું અને કુવામાું પડી. પમતની આંખો આંસથુી ભરાઈ ગઈ, પછી કુવા તરફ 
જોઇને બોલ્યો, “મનની મરુાિ પરૂી કરવામાું આટલો જલિી ચમત્કાર!” 
 
પત્ની: મારે સતી બનવુું છે  
પાડોશી: રહવેા િો બહને, નદહ બનાય! 
પત્ની: કેમ? 
પાડોશી: સતીના પમત મશવ હોય છે ને તમારા પમત િર રમવવારે િીવ હોય છે 
 
છોકરો: પપ્પા, તમે મને સ્કુલે મકુવા કેમ આવો છો? બીજા બધા છોકરાઓને તો એમની મમ્મી 
મકુવા આવે છે  
પપ્પા: બસ બેટા, એટલા માટે જ 
 
ભલુું થજો આ િેશનુું કે સૌંિયડ સ્પધાડમાું કોઈ “આરક્ષણ”ની વ્યવસ્થા નથી, નદહ તો “માયાવતી” ન 
જાણે કેટલીયે વાર “મમસ ઇન્ન્ડયા” બની ગઈ હોત! 
 
બેંકમાું એકેય પૈસો નહોતો જમા કરાવ્યો તો ય ઇન્કમટેક્સની નોટીસ આવી, ખોલીને જોર્ુું તો લખ્ર્ુું 
હત ુું: "લખુ્ખા!" 
 
આજ કાલ તો નાના નાના છોકરાઓ પણ કમાલ કરે છે. કોઈ ડાન્સમાું તો કોઈ સુંગીતમાું ધમૂ 
મચાવી રહ્ુું છે. અમારુું બાળપણ તો ધાબા પર ચઢીને એન્ટીના ફેરવીને જોરથી બમુોમારવામાુંજ 
જત ુું રહ્ુું....હવે ટી.વી.માું ળચત્ર સાફ િેખાઈ છે? 
 



 

 

પત્ની: મારે થોડા રૂમપયાની જરૂર છે  
પમત: તારે રૂમપયા નદહ પણ બદુ્ધિની જરૂર છે  
પત્ની: મારે તો તમારી પાસે જે હોય તે જ મુંગાય ને! 
 
ભસતુું કુતરુું કરડે નહી એ કહવેત વાુંચીને ભસતા કતૂરાની સળી કરવી નહી કારણ કે આપણે 
બનાવેલી કહવેત સાથે કુતરાઓ સહમત થાય એ જરૂરી નથી! 
 
બાપ ુગોવા ફરવા ગયા. િદરયાની રેતીમાું સતુા સતુા સનબાથ લેતા હતા. ત્યાું એક અમેદરકન 
પસાર થયો. તેણે બાપનેુ પછૂ્ુું, Are you relaxing? 
બાપ:ુ નો, આઈ એમ લખભુા આ રીતે ત્રણ ચાર જણા બાપનેુ પછૂી ગયા અને બધાને બાપએુ એક 
જ જવાબ આપ્યો. એટલે કુંટાળીને બાપ ુદૂર ગયા. ત્યાું એક અમેદરકનને રેતીમાું સતેૂલો જોઇને તેને 
બાપએુ પછૂ્ુું,  Are you relaxing? 
અમેદરકન: Yes I am relaxing. બાપનેુ શુું થર્ુું ખબર નદહ પણ પેલા અમેદરકનને બે-ચાર લાફા 
મારી િીધા અને બોલ્યા, નવરીના તારા ઘરવાળા તને ગોતવામાું મારુું લોહી પી ગયા. 
 
મશક્ષક: અરે, આ ટેબલ પર ચ્હા કોણે ઢોળી? જવાબ પોતાની માતભૃાર્ામાું આપો 
મવદ્યાથી: સાહબે, માતભૃાર્ા એટલે મમ્મીની ભાર્ાને? 
મશક્ષક: હા 
મવદ્યાથી: તારુું નખ્ખોિ જાય, ધોયેલી ચાિરનો સત્યાનાશ કરીને શાુંમત થઈ ગઈ, હવે આ ચાિર 
કોણ તારો બાપ આવીને ધોશે 
 
જીવનમાું અમકુ ઘટનાઓ એવી બનતી હોય છે કે સાલુું ખશુ થવુું કે દુુઃખી થવુું એ જ સમજ નથી 
પડતી. િા.ત. પત્નીનુું ફક્ત ત્રણ દિવસ માટે મપયર જવુું! 
 
ભોળાનાથ: માુંગ બેટા, શુું આપુું? 
ભક્ત: મને પત્ની સાથે લડવાની દહિંમત આપો, તાકાત આપો, બધુ્ધી આપો, 
ભોળા નાથ: આ ભાઈને એક બાજુ બેસાડો. વધ ુભાુંગ પી ગયો લાગે છે. 
 
મશક્ષક:- સૌથી વધ ુકૃપા આજે મશવજી કોના પર કરશે? 



 

 

મવદ્યાથી :- સાહબે િરજી પર. 
મશક્ષક: - ઈ કેમ? 
મવદ્યાથી :- સાહબે િરજી આખ ુવર્ાઁ મશવ મશવ કરે છે એટલે! 
 
મશક્ષક : બોલો જોઈએ! એક વર્ડમાું રામત્ર કેટલી હોય? 
ટપડુો : 10 રામત્ર. 
મશક્ષક : 10 રામત્ર કેવી રીતે? 
ટપડુો : 9 નવરાત્રી અને 1 મશવરાત્રી (મશક્ષકે મનવમૃત લઈ લીધી) 
 
ટીચર: આજે મશવરાત્રીને દિવસે સાુંજે બાજુમાું આવેલા શુંકર ભગવાનના મુંદિરે કેટલા છોકરાઓ 
જવાના છે? બધા છોકરાઓએ હાથ ઉંચો કયો પણ લખભુાએ હાથ ઉંચો નદહ કયો એટલે મશક્ષકે તેને 
પછૂ્ુું, કે ત ુું શા માટે શુંકર ભગવાનના મુંદિરે આવવા નથી માુંગતો? 
લખભુા: મારી માએ કહ્ુું છે કે સ્કુલેથી સીધો ઘેર આવજે નદહ તો ટાુંટીયો તોડી નાખીશ 
 
સ્ત્રી: સ્વામીજી, મારા પમતને કોઈ બીજી સ્ત્રી જોડે સબુંધ છે એવી શુંકા છે, તો શુું કરુું? 
સ્વામીજી: બહને, આ ટેકનોલોજીનો જમાનો છે, માટે ત ુું એ સ્ત્રીના ઘર પાસે જા અને જો તારા 
પમતના ફોનનુું Wi-Fi ઓટોમેદટક કનેક્ટ થઇ જાય તો સમજી લે જે કે લોચો છે! 
 
સુંતાની પત્ની મરી ગઈ, ળબચારો ખબુ રડતો હતો  
બુંતા: ભાઈ ભાભીને શુું થર્ુું હત ુું? 
સુંતા: કશુું જ નદહ....બસ િહીં ખાતી હતી અને ખાતા ખાતા....... 
બુંતા: સારુું , એ તો બતાવ એમાુંન ુું િહીં બચ્ર્ુું છે ખરુું? 
 
કોઈ પૈસાિાર વ્યક્ક્ત એના િીકરીના લગ્નમાું ઘરની કામવાળી માટે સાડી લેવા જાય તો 
દુકાનિારને કહ ેછે કે હલકી સાડી બતાવો કામવાળી માટે અને એ જ ઘરની કામવાળી એ ઘરની 
િીકરી માટે સાડી લેવા જાય તો કહ ેછે કે ભારે સાડી આપો શેઠની દિકરી માટે. સાલો પ્રશ્ન થાય કે 
આમાું પૈસાિાર કોણ અને ગરીબ કોણ? 
 
બાબા રામિેવ: “અચ્છી સેહત કે ળલયે “સાુંસ”પર કુંરોલ કરે. 



 

 

અબ બાબા રામિેવ કો કોન સમજાયે કી લોગ સે બીબી કુંરોલ નદહ હોતી તો સાુંસ પે કુંરોલ કેસે 
કરે? 
 
હવે ખાલી એક જ વસ્ત ુબનાવવાની બાકી છે. પતુંજળલ પોઇઝન! આત્માનુું પરમાત્મા સાથે મમલન 
કરાવે! 
 
રેનમાું સચુના લખી હતી, “બીના દટદકટ યાત્રા કરનેવાલે યાત્રી હોમશયાર” 
સરિારજી: ઔર હમને દટદકટ લી તો હમ બેવકફૂ? 
 
ટીચર: ગજુરાતનુું સૌથી ઠુંડુ નગર કર્ુું? 
છોકરો: આમ તો “નલીયા” ગણાય પણ હવે લોકો તેને ગરમ ગણે છે! 
 
જયારે જયારે મને સફળતાની ચાવી મળી છે ત્યારે જ કોઈક નવરીનો  તાળું બિલીને ભાગી જાય 
છે 
 
છોકરો(ફોનની ઘુંટી વાગતા ફોન ઉપાડે છે): હલેો, કોણ? 
છોકરી: હુું “આરતી”, તમે કોણ? 
છોકરો: હુું “ભજન” 
 
પમત: આજે શાક બરાબર નથી બન્ર્ુું  
પત્ની: ચપુચાપ ખાઈ લો, આજ શાકને ફેસબકુ પર ૬૨૫ લોકોએ લાઈક કર્ુું છે અને ૬૦૦ લોકોએ 
કોમેન્ટમાું “યમ્મી” લખ્ર્ુું છે, તમારા તો નખરા જ બહ ુછે! 
 
સાુંજે છ વાગે સુંતા એક બારમાું ગયો. ત્યાું ટી.વી. પર એક માણસ ળબલ્ડીંગ ટોચ પર પાળી  ઉપર 
ઉભો  હતો.  
બુંતા: હુું કહુું છુું કે આ માણસ હમણા કુિકો મારશે  
સુંતા: લાગી ૧૦૦૦૦રૂમપયાની શરત. હુું કહુું છુું કે તે નદહ કુિે. બુંને શરત મારે છે. પછી બુંતાએ 
સુંતાને કહ્ુું, લાવ િસ હજાર રૂમપયા, તુું શરત હારી ગયો છે, કારણ કે મેં પાુંચ વાગ્યાના ન્ર્ઝુમાું 
જોર્ુું કે એ માણસ કુિીને આપઘાત કરે છે. 



 

 

સુંતા: એ તો મેં પણ જોર્ુું હત ુું પરુંત ુમને લાગ્ર્ુું કે એ ફરીવાર નદહ કુિે! 
 
છોકરા સાથે કુુંડલી મેળવવા છોકરીની મા છોકરી સાથે એક પુંદડત પાસે ગઈ. પુંદડતે કુુંડળીઓ 
મેળવીને કહ્ુું કે કુુંડળીઓનાું ગણુ એટલા સારા મળે છે કે જાણે “રામ-સીતા”ની જોડી.  
આટલુું સાુંભળતાુંની સાથે જ છોકરી બોલી: મા, હુું આ છોકરા સાથે લગ્ન નદહ કરુું   
મા: પણ કેમ બેટા? કુુંડળીનાું ખબુ જ સારી રીતે મળી ગઈ છે  
િીકરી: મા, હુું તો વન-વનમાું ભટકવાના નદહ પણ ર્રુોપ ફરવાના સપના જોતી હતી 
 
પત્ની સવાર સવારમાું મેકઅપ કરતી હતી. પમતને એ જોઈને નવાઈ લાગી. એણે કહ્ુું, ‘આવા 
સવારના ટાઈમે મેકઅપ?’ 
પત્નીુઃ ‘તમે ચપૂ રહો. મારે મારાું ફોનનુું લોક ખોલવાનુું છે. મેં પાસવડડ તરીકે મારો ચહરેો જ મકૂ્ો 
છે અને હવે એ રોંગ પાસવડડ કહ ેછે.’ 
 
*Wife* ની િાઢ પડાવ્યા પછી ડૉક્ટર સાહબેે તેને કહ્ુું કે હમણાું બોલવાનુું નહીં. સાલુું ઉત્સાહમાું 
પછુાય ગર્ુું, *કેટલા દિવસ*? પરીણામે મારા આગલા બે િાુંત તટૂી ગયા! 
 
ભારતના રાદફકની કઠણાઈ, વાહનો ૨૧મી સિીના, રોડ ૧૯મી સિીના અને માણસોની રાદફક સેન્સ 
૧૭મી સિીની! 
 
ટીચર: દુમનયામાું “પોસ્ટમેન” ઘણા છે, “પોસ્ટવમુન” કેમ નથી? 
છોકરો: કારણ કે વમુન એક જ ડીલીવરીમાું નવ મદહના લગાવી િે છે! 
 
“કાશ્મીર ભારતનુું છે” એવુું િરેક નોટ પર છાપી િો, પાદકસ્તાનને ભારતની નકલી નોટો છાપવાનો 
મવચાર પણ નદહ આવે  
 
જૂની કહવેત છે કે “ટેન્શન” રાખીને સવુ ુું જોઈએ નદહ, આશ્ચયડની વાત એ છે કે તો પણ લોકો 
પત્નીની સાથે સવેુ છે     
 
એક મુંદિરની િીવાલ પર લખ્ર્ુું હત ુું, “બટુ-ચુંપલ દુકાનેથી લેવાનો આગ્રહ રાખો”. 



 

 

 
અત્યારે જે ઉંમરે આ છોકરા-છોકરીઓ "સેલ્ફી"  લે છે, ઇ ઉંમરે અમે શેરીમાું "ગલુ્ફી" લેતા હતા 
 
એક છોકરાએ તેની “માું”ને પછૂ્ુું, “માું” હુું કેટલી ઉંમરનો થઈશ ત્યારે મારે બહાર જવા તારી રજા 
નદહ લેવી પડે? 
છોકરાની માું: તારી વાત જવા િે હજુ સધુી તારો “બાપ” પણ એ ઉંમર સધુી નથી પહોંચ્યો! 
 
એક છોકરીએ છોકરાને Propose કર્ુું. છોકરાએ મવચારીને પછૂ્ુું કે તેં એવુું તે મારામાું શુું જોર્ુું કે 
સીધુું  “આઈ લવ ર્”ુ કહી િીધુું? 
છોકરી : મેં તને 2-4 વખત રોટલીનો લોટ બાુંધતાું જોયો તો! 
 
એક બહને ઈન્ટરવ્ર્ ુઆપવા માટે ગયા. 
બોસ: શુું કરો છો તમે? 
બહને: હુું પાયલોટ છુું 
બોસ: (બહજુ આિર સાથે) શુું ઉડાવો છો તમે? 
બહને: પમતના પૈસા 
 
ગદુહણી ખબુ જ મામલૂી જેવો શબ્િ છે પણ તેનો અથડ ખબુજ ગહરેો છે, “આખુું ઘર જેનુું ઋણી છે 
એને જ લોકો “ગદૃહણી” કહ ેછે. 
 
એક સારી પત્ની પેપર વેઇટ જેવી હોય છે. જે પમતને ફફડવા તો િે છે પણ ઉડવા નથી િેતી! 
 
લોકોને આ બધા મરૂખા સમજે છે, ઝાડુું આમ આિમી પાસે છે, હાથ કોંગે્રસ પાસે છે અને મોિી 
સફાઈ કરવાનો ખેલ કરે છે! 
 
બાપ વીસ રૂપીયા બચાવવા માટે વીસ મીનીટ ચાલી કાઢે છે અને િીકરો વીસ મીનીટ બચાવવા 
માટે વીસ રૂપીયા ખચી નાખે એનુું નામ “જનરેશન ગેપ” 
 



 

 

હોળી નજીક આવી છે એટલે કહી િઉં છુું કે હોળીપર એટલા પણ જુના કપડા ના પહરેતા કે કોઈ 
આવીને હાથમાું રોટલી પકડાવી જાય! 
 
મશક્ષક: િરબાર, કોઈ વસ્ત ુઉપર ફેંકવામાું આવે તો તે પાછી નીચે કેમ પડે છે? 
િરબાર: તો ઉપર પકડે કોણ? તારો કાકો?  
 
એક લોજીકમાું આજ સધુી મને સમજ નથી પડી, “િીવાલો ને પણ કાન હોય છે”. માની લો કે 
િીવાલોને કાન હોત, પણ જુબાન નદહ હોય તો સાુંભળી પણ લીધુું હોય તો બતાવે કોને? 
 
પમત પત્ની વચ્ચે ભયુંકર ઝગડો થયો. પમતએ ગસુ્સે થઈને કહ્ુું, “હુું પમત પિ પરથી રાજીનામુું 
આપુું છુું”. 
પત્ની: વૈકપ્લ્પક વ્યવસ્થા થાય ત્યાું સધુી પિ જાળવી રાખો! 
 
ટાલીયા પમતએ કોલર વગરનુું ટી શટડ પહરે્ ુું અને પત્નીને પછૂ્ુું: બોલ હુું કેવો લાગ ુછુું? 
પત્ની: રહવેા િો ને હવે 
પમત: અરે, પ્લીઝ, બોલને કેવો લાગ ુછુું? 
પત્ની: નથી કહવે ુું, જવા િો ને  
પમત: તને મારા સમ છે  
પત્ની: ફાટેલા મોજામાુંથી અંગઠુો બહાર આવી ગયો હોય તેવા લાગો છો! 
 
બાયોલોજીની પે્રક્ટીકલ પરીક્ષામાું એક્ઝામીનારે પક્ષીના પગ બતાવીને બાપનેુ પછૂ્ુું કે આ કર્ુું 
પક્ષી છે? 
બાપ:ુ મને ખબર નથી  
એક્ઝામીનાર: તો ત ુું પે્રકટીકલમાું નાપાસ થઈશ, તારુું નામ શુું છે?  
બાપ:ુ મારા પગ જોઇને તમે જ કહોને? 
 
પમત: હવે બહ ુહરેાન કરીશ તો હુું સાધ ુબની જઇશ. 
પત્ની: તમારે નોમડલ સાધ ુબનવાનુું છે કે નાગા? 
પમત : કેમ? 



 

 

પત્ની : નોમડલ સાધ ુ બનવાનુું હોય તો પેદકિંગ કરૂ અને જો નાગા સાધ ુબનવાનુું હોય તો હાલવા 
માુંડો 
 
 
આમેય ગજુરાતી લોકો તો ચાર ચાર ભાર્ાના જાણકાર. બોલે *ગજુરાતી*, દફલ્મ જુએ *દહન્િી*, ખાય 
*પુંજાબી* અને પીવે *અંગે્રજી* 
 
એક ભાઈએ ફેસબકુમાું પોતાના સ્ટેટસમા લખ્ર્ુું, “હનીમનુ ઇન થાઈલેન્ડ” 
તેના મમતે્ર કોમેન્ટમાું લખ્ર્ુું, “તુું પણ શુું યાર, રેસ્ટોરન્ટમાું ગયો તે પણ ટીફીન લઈને!” 
 
એક સરિારજીને પાટીમાું જવાનુું ઇન્વીટેશન મળ્ર્ુું. જેમાું લખ્ર્ુું હત ુું, “ઓન્લી મપિંક ટાઈ”. સરિારજી 
ત્યાું ગયા અને જોર્ુું તો બધા લોકોએ મપિંક ટાઈ સાથે પેન્ટ-શટડ પણ પહયેાડ હતા! 
 
કેજરીવાલ(દુકાનિારને): ળબસ્કીટ આપો ને  
દુકાનિાર: “ગડુ ડે” આપુું સાહબે? 
કેજરીવાલ: ગડુ િે મતલબ “અચ્છે દિન”? સાલે સબ મોિી કે એજન્ટ હૈ!   
 
બુંતા: સાુંતા તે સગાઇ કેમ તોડી નાખી? 
સાુંતા: અરે એનો કોઈ “બોયફે્રન્ડ” નદહ હતો  
બુંતા: તો શુું થઇ ગર્ુું? 
સાુંતા: જે આજસધુી કોઈની નદહ થઇ શકી તે મારી શુું થવાની? 
 
મુુંબઈમાું એક બહને નોકરી માટે રોજ રેનમાું રાવેલ કરતા હતા. ત્યાું જ બાજુમાું એક ભાઈ આવીને 
બેઠા. એણે મોબાઈલ પર પોતાની પત્ની જોડે મોટે મોટેથી વાત કરવા માુંડી. પેલા બહને આંખો 
બુંધ કરીને રોજ એક-બે ઝોકા રોજ મારી લેતા હતા. પેલાભાઈ તો પત્ની સાથે ફોનપર મોટે મોટેથી 
વાતો કરતા રહ્યા. પેલા બેનની ઉંઘમાું ખલેલ પડતી હતી. પેલા ભાઈએ પત્નીને કહ્ુું કે આજે તો 
મીટીંગમાું જવાનુું હોવાથી મોડુું થર્ુું. પત્નીએ કહ્ુું સાથે એકાઉન્ટ્સવાળી પ્રીમત હતી? પમતએ કહ્ુું 
ના, બોસ સાથે હતા. પેલાબેન કુંટાળી ગયા હતા એટલે એમણે એ ભાઈના પાસે જઈને ફોનમાું કહ્ુું, 
“રાજારામ ડાળલિંગ, ફોન મકૂીને બેડપરના તારા કપડા પહરેીલે મારે રેન પકડવાની છે”. રાજારામ 



 

 

હોસ્પીટલમાુંથી પાછો આવી ગયો છે અને હવે કોઇપણ દિવસ જાહરેમાું મોબાઈલ પર વાત નથી 
કરતો. 
 
એક ડોસો એક ડોસીને તાકી તાકીને જોઈ રહ્યો હતો એટલે ડોસીએ એને ગાળો આપી. રસ્તે જતા 
એક ભાઈએ ડોસાને પછૂ્ુું કે ડોસી તમને કેમ ગાળો િે છે? 
ડોસો: કઈ નદહ બેટા, એ તો જૂનુું કેલેન્ડર છે, હવામાું ફર ફરી રહ્ુું છે! 
 
 
રેડ, યલો, ગ્રીન….ચાર રસ્તા પર ત્રણે મસગ્નલ ત્રણ-ત્રણ વાર રીપીટ થઈ ગયા, પણ એક આન્ટી 
ગાડી લઈને ત્યાુંને ત્યાું જ ચોંટયા હતા , આગળ ધપે જ નહી ! 
રાદફક કોન્સ્ટેબલ: " બનુ! ઓમા આટલા જ કલર સ , કોઈ પસુંિ નહી પડતો!? " 
 
What is “Sense of Responsibility”? એક માણસ લાઈબે્રરીમાું જાય છે અને લાયબે્રરીયન પાસે 
“આપઘાત” કરવા મવશેની ચોપડી માુંગે છે. લાયબે્રરીયન એની સામુું જુવે છે અને કહ ેછે, “ચોપડી 
પરત કોણ કરશે? 
 
સાલુું એક કલાક મોબાઈલને ના અડીએ તો મોબાઈલના દિલમાુંથી અવાજ આવે છે, “માળલક, જીવો 
છો કે ગજુરી ગયા!” 
 
ટીચર: બેટા, ળબલાડીના બાપને અંગે્રજીમાું શુું કહવેાય? 
છોકરો:  “CatAppa”  
 
માણસને ગસુ્સો આવે એ “મિડ ”ની મનશાની છે, પણ એ ગસુ્સાને પી જવો એ “પરણેલા”ની મનશાની 
છે   
 
નવરા બેઠા બેઠા મવચાર આવ્યો કે આ ધોમધોકાર તડકામા મોિીજી પાછા ૨૦૦૦ની નોટો 
બિલાવવા લાઇનમા ઉભા રાખે તો, “આતો ખાલી મવચાર આવ્યો” 
 
ગજુરાતનુું સૌથી વધ ુજાણીત ુું ડ્રીંક્સ કર્ુું?: “મારુું લોહી નાું પી” 



 

 

 
એક ગજુરાતી વેપારીએ પ્રાણીસુંગ્રહાલય ખોલ્ર્ુું અને ૫૦ રુ, દટકીટ રાખી પણ કોઇ ના આવ્ર્ુું. પછી 
દટકીટ ૨૫ રૂ કરી.. ૨૦ કરી.. ૧૦ કરી ....કોઇ ના આવ્ર્ુું. છેલ્લે કુંટાળીને ફ્રી માું એન્રી ચાલ ુકરી.. 
થોડી જ વારમાું બધુું જ ભરાઈ ગર્ુું. પગ મકુવાની પણ જગ્યા નદહિં. પછી પેલાએ મસિંહને 
પાુંજરામાુંથી છોડયો અને બહાર મનકળવા માટે ૨૦૦ રૂ દટકીટ રાખી. નોંધ: આ ઘટનાને “દરલાયેન્સ 
જજઓ” સાથે કુંઇ મનસ્બત નથી. 
એક ર્વુકે િાિાને પછૂ્ુું કે તમે લોકો મોબાઈલ, ટેળલફોન, ઈન્ટરનેટ, ટી.વી. કે કમ્પ્ર્ટુર વગર કેવી 
રીતે જીવતા હતા? િાિાએ પૌત્ર સામે જોર્ુું અને હસતા હસતા બોલ્યા, આજે તમે લોકો પે્રમ, 
મવશ્વાસ, લાગણી કે સમપડણ વગર જેવી રીતે જીવો છો એવી રીતે! 
 
જજ: તમારે કેટલા છોકરા છે? 
સ્ત્રી: સાત  
જજ: પહલેાનુું નામ? 
સ્ત્રી: રાજુ  
જજ: બીજાનુું નામ? સ્ત્રીએ રાજુ કહ્ુું અને આમ સાતે સાત છોકરાનુું નામ રાજુ હત ુું. જજને નવાઈ 
લાગી  
જજ: તમારા સાતે સાતે છોકરાઓનુું નામ રાજુ છે તો તમે રાજુ કહીને બોલાવો તો કોને બોલાવો છો 
એ કેવી રીતે ખબર પડે? 
સ્ત્રી: સાહબે, અટક જુિી જુિી છેને! જજ બેભાન! 
 
ન્ર્યુોકડમાું એક નવો સ્ટોર ખલુ્યો જે “નવા પમત” વેચે છે કે જ્યાું સ્ત્રીઓ જઈને પોતાને માટે પમત 
શોધે છે. ત્યાું છ માળ છે અને જેમ ઉપર એક પછી એક માળ ચઢો તેમ પમતની ક્વાલીટી સારી 
મળતી જાય. એક સ્ત્રી પોતાને માટે પમત શોધવા આ સ્ટોરમાું ગઈ.  
પહલેા માળે લખ્ર્ુું હત ુું કે “અદહયાું પમતઓ પાસે નોકરી છે” એટલે તેને થર્ુું ઉપલા માળે શુું છે 
જોવા તો િે. તે બીજા માળે ગઈ ત્યાું લખ્ર્ુું હત ુું, “ અદહયાું પમત પાસે નોકરી છે અને છોકરાઓને 
પે્રમ કરે છે”. તે ઉપરના ત્રીજા માળે ગઈ ત્યાું લખ્ર્ુું હત ુું, “અદહયાું પમતઓ પાસે નોકરી છે, 
બાળકોને પે્રમ કરે છે અને િેખાવડા છે. તેને ખબુ જ ગમ્ર્ુું પરુંત ુઆનાથી સારુું ઉપર મળશે એમ 
કરીને તે ચોથા માળે ગઈ, ત્યાું લખ્ર્ુું હત ુું કે “અહી પમતઓ પાસે નોકરી છે, છોકરાઓ ગમે છે, 
િેખાવડા છે અને ઘરકામમાું મિિ કરે છે. એ તો એકિમ ખશુ થઇ ગઈ પણ હજુ ઉપર સારુું મળશે 



 

 

કરીને પાુંચમાું માળે ગઈ. ત્યાું લખ્ર્ુું હત ુું કે “ અદહયાું પમતઓ પાસે નોકરી છે, છોકરા ગમે છે, 
િેખાવડા છે, ઘરકામમાું મિિ કરે છે અને ખબુ જ રોમાુંદટક સ્વભાવના છે. છતાું હજુ સારો પમત 
મળશે એ આશામાું છઠ્ઠ ેમાળે ગઈ, ત્યાું લખ્ર્ુું હત ુું કે “તમારો મલુાકાતી નુંબર ૩૧,૪૫૬,૦૧૨મો છે. 
આ માળ એ સાળબત કરવા રાખ્યો છે કે “સ્ત્રીઓને ખશુ કરવી અશક્ છે”. 
આજ માળલકે રોડની સામે “નવી પત્નીઓ” નામનો સ્ટોર પરુુર્ો માટે ખોલ્યો. પહલેા માળે લખ્ર્ુું હત ુું 
કે “અદહયાું પત્નીઓ પમતનુું કહ્ુું માને છે”. ખાસ નોંધ: ૨,૩,૪,૫,અને છઠ્ઠા માળની હજુ સધુી કોઈ 
પરુુરે્ મલુાકાત લીધી નથી! 
 
પત્નીઓના કોઈપણ કામમાું “પમતઓ”ની સલાહ એટલી બધી ફાલત ુછે જેટલી “TEA” શબ્િમાું “ea” 
 
એક બેંકરે એની પત્નીને “ટચ” કર્ુું એટલે એની પત્નીએ ચીસ પાડીને કહ્ુું, તમારા આ મદહનાના 
ચાર રાન્ઝેક્શન થઇ ગયા છે, હવે િર વખતે ૧૫૦ રૂમપયા લાગશે! 
 
મપ્રય િેશવાસીઓ, સમજી લેજો કે એક વધારે “રાન્ઝેક્શન” થર્ુું તો તમારા એક કવાટરીયાના(િારુ) 
પૈસા ગયા. 
 
હવે એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે જો િર પુંિર દિવસે પેરોલ, ડીઝલ, રસોઈના બાટલાનાું ભાવમાું 
વધારો નદહ થાય તો મનમાું ગભરાટ થાય છે કે “િેશનો મવકાસ તો રૂુંધાઇ નદહ જાય ને?” 
 
એકવાર એક પરિેશી કુતરો ભારત આવ્યો. િેશી કુતરાએ તેને પછૂ્ુું કે ભાઈ તમારે ત્યાું કોઈ કમી 
છે કે ત ુું અદહયાું આવ્યો? 
પરિેશી કુતરો: મારે ત્યાું તો રહણેી કરણી, વાતાવરણ, ખાવાપીવાનુું બધુું જ ખબુ સારુું  છે. પણ 
તમારા ભારત જેટલી ભસવાની આઝાિી દુમનયાભરના કોઈ પણ િેશમાું નથી  
 
જીવ બચાવે છે જે એ “િવા” દડસ્કાઉન્ટમાું જોઈએ છે અને જે જીવ લે એ “િારુ” કોઈપણ દકિંમતમાું 
જોઈએ છે 
 
એક માણસ કોલેજના ટોયલેટમાું ગયો. અંિર ટોયલેટ સીટ પર બેઠો. સામે બારણા પર લખ્ર્ુું હત ુું, 
“આટલુું જોર જો ભણવામાું લગાવ્ર્ુું હોત તો કોઈ બીજી સારી સીટ પર બેઠો હોત!” 



 

 

 
એક છોકરો િોડતો િોડતો એક છોકરી પાસે આવ્યો અને કહ્ુું, “હુું તારી સાથે િોસ્તી કરવા માુંગુું છુું” 
છોકરી: ભાઈ, આપણે તો દુશ્મનાવટ જ ક્ારે હતી? 
 
છોકરો: પપ્પા, મિડ  કોને કહવેાય? 
પપ્પા: એ શક્ક્તશાળી માણસ કે જેનો હકુમ આખા ઘર પર ચાલે છે  
છોકરો: હુું પણ મોટો થઈને મમ્મીની જેમ મિડ  બનીશ! 
 
પત્નીુઃ કહો જોઈએ આપણા બેમાુંથી મખૂડ કોણ છે? હુું કે તમે ? 
પમત(શાુંમતથી): બધાને ખબર છે કે ત ુું એકિમ ચબરાક અને ચતરુ છે, ત ુું કિામપ મખૂડ વ્યક્ક્તને 
પરણે નહીં, મનષ્પક્ષ ભાવે અપાયેલ બૌપ્ધ્ધક જવાબ! 
 
આપણે કોઈ ધામમિક સ્થળે જતા હોઈયે ત્યારે આપણા પડોસી આપણને ૨૧ , ૫૧ કે ૧૦૧ આપીને 
કહ ેછે કે મારા વતી પ્રસાિ ચડાવજો. પણ Goa જતા હોઈયે ત્યારે કોઈ અએમ નથી કહતે ુકે 
" લ્યો આ ૧૦૦ રૂપીયા ને મારા વતી બીયર ગટગટાવજો.” 
 
કૉલેજના ક્લાસમાું બારી પર વાુંિરો આવીને બેસી ગયેલો જોઈને  
એક કૉલેજગલડ બોલી, ‘સર, તમારા ભાઈ આવી ગયા!’ 
સર: ‘બેન, જમાનો બિલાઈ ગયો છે. એમાું શરમાવાનુું નહીં, હવે તો નામથી બોલાવાય છે!’ 
 
પમત-પત્ની હોટલમાું ખાવા ગયા. પમત પત્નીને કઈ કહવેા ગયો એટલે... 
પત્ની: ખાતી વખતે વાતો કરવી એ આવી મોટી હોટલમાું એટીકેટ નાું કહવેાય  
પત્ની(ખાધા પછી): હા, હવે બોલો શુું કહતેા હતા? 
પમત: તારી બીરીયાનીમાું વુંિો હતો! 
 
ચુંદુ ઓદફસમાું મોડો પહોંચ્યો.  
બોસ: ક્ાું હતો અત્યાર સધુી? 
ચુંદુ: ગલડ ફે્રન્ડને કોલેજ મકુવા ગયો હતો  
બોસ: શટ અપ, કાલથી ઓફીસ ટાઈમસર આવજે નદહ તો તારી ખેર નથી! 



 

 

ચુંદુ: સારુું , તો પછી તમારી િીકરીને જાતે જ કોલેજ મકૂી આવજો...બોસ બેભાન! 
 
સ્કુલમાું નવા ટીચર આવ્યા. ક્લાસમાું બે છોકરાઓ એક સરખા િેખાતા હતા તે જોઇને તેમને પછૂ્ુું: 
ટ્વીનસ છો: 
છોકરા: ના, પાડોશી છીએ 
 
આજે “વમુન્સ ડે”નાું દિવસે તમને ખબુ જ મેસેજો મળશે, પરુંત ુકોઈપણ સ્ત્રીને પછૂી જુઓ કે એમણે 
એમની કામવાળીને આજે રજા આપી છે?  
 
આજે સવારે જ મારા ખાતામાુંથી ૧૫ રૂમપયા debit થયાનો મેસેજ આવ્યો. બેન્ક મેનેજરને આ 
બાબતે ફોન કરીને પછુ્ ુકે આ શેના ૧૫ રૂમપયા ડેબીટ થયા? તો સામે પ્રશ્ન પછુયો કે રાતે્ર બેન્કમા 
ગયાનુું સ્વપ્ન આવ્ર્'ુત?ુ મેં કહ્ુું 'હા'. મેનેજર કહ ેતો તો તેના પૈસા કપાયા. 
 
ગ્રાહક(કુલીને): ભાઈ, કાડડ પર પૈસા લેશો? 
કુલી: તમે પણ શુું શેઠ, સારા કપડા પહયેાડ છે, મોધી ગાડી છે, ભણેલા ગણેલા છો તો પણ “મોિીની 
વાતોમાું આવી ગયા! 
 
આપણે એવી દુમનયામાું રહીએ છે જ્યાું નકલી લીંબ ુપાણી જેવા ળલમકા, સ્પ્રાઇટ જેવા પીણાથી 
આપણુું સ્વાગત થાય છે અને અસલી લીંબ ુપાણી હાથ ધોવા માટે આપવામાું આવે છે!  
 
કોઇએ બાપનેુ પછૂ્ુું કે વમુન અને મેનમાું શુું ફરક? 
બાપ:ુ "વમુન" શબ્િને પાછળથી વાચીએ તો "નમવ"ુ વુંચાશે! "મેન" શબ્િને પાછળથી વાચીએ તો 
"નમે" વુંચાશે! જે નમે એ "મેન" અને જેની આગળ નમવ ુપડે ઇ છે "વમુન"! 
 
બપોરના બાર વાગ્યા હતા. થોડી વાર પછી અચાનક એક કલાસના બધા છોકરા ધડાધડ 
કલાસમાુંથી બહાર ભાગવા માુંડયા! મપ્રન્સીપાલે બધાને પકડીને કેળબનમાું બોલાવ્યા. 
છોકરાુંઓ: ''સર, અમારો વાુંક નથી. ગળણતના સરે કહ્ુું, બારને પાુંચે ભાગો, એટલે અમે ભાગ્યા 
 



 

 

પત્રકાર: સ્વામીજી, અદહયાું પહાડ ઉપર તો ખબુ જ ઠુંડી પડે છે. આટલી બધી ઠુંડીમાું તમારા 
ખશુીથી રહવેાનુું રાઝ શુું છે? 
સ્વામીજી: સાધના અને ગ્રીન ટી મને ગરમ રાખે છે. આપ શુું લેવાનુું પસુંિ કરશો? સાધના કે ગ્રીન 
ટી? 
પત્રકાર: ગ્રીન ટી  
સ્વામીજી: સાધના, બે કપ ગ્રીન ટી લાવજે 
 
પમતના પાુંચ “મમસકોલ” હોય તો પત્ની મવચારશે “ખબર નદહ આજે શુું થર્ુું હશે?” અને જો પત્નીના 
પાુંચ “મમસકોલ” હોય તો પમત મવચારશે “ખબર નથી આજે મારુું શુું થશે?” 
 
મશષ્ય: મહારાજ, એવી પત્નીને શુું કહવેાય કે જે સુુંિર હોય, ગોરી હોય, ઉંચી હોય, બદુ્ધિશાળી હોય, 
પમતને સમજતી હોય, શાુંત હોય અને પમત જોડે ઝગડો નદહ કરતી હોય  
મહારાજ: મનનો વહમે કહવેાય, બેટા મનનો વહમે કહવેાય! 
 
બાપ ુઅમિાવાિથી સરુત જતા હતા. તેમણે કુંડકટરને કહ્ુું ભરૂચ આવે એટલે મને જણાવ જે 
ભઈલા. ભરૂચ પસાર થઇ ગર્ુું અને કુંડકટર બાપનેુ યાિ કરાવવાનુું ભલૂી ગયો. બસ પલુ પસાર 
કરી અંકલેશ્વર તરફ આગળ વધી. બાપએુ કુંડકટરને પછૂ્ુું કે ભરૂચ આવી ગર્ુું? કુંડકટરે કહ્ુું ભરૂચ 
તો જત ુું રહ્ુું. એટલે  ગસુ્સે થઈને બમુો મારવા માુંડયા અને બસ ઉભી રખાવી. એટલે બીજા 
મસુાફરોએ ડ્રાઈવર કુંડકટરને કહ્ુું કે બસ પાછીવાળી આપણે ફક્ત બે દકલોમીટર જ આગળ આવ્યા 
છીએ. એટલે ડ્રાઈવરે બસ પાછીવાળી અને કુંડકટરે કહ્ુું બાપ ુઉતરી જાવ, આ ભરૂચ આવી ગર્ુું.  
બાપ:ુ હુું શુું કામ ઉતરુું? 
કુંડકટર: તો પછી આટલી ધમાલ કરીને બસ કેમ પાછી વાળી? 
બાપ:ુ મારે તો સરુત જાવુું છે, આ તો છોકરાએ મનેુ કીધેલુું કે ભરૂચ આવે એટલે “પે્રસર”ની ગોળી 
લઇ લે જો. બે મમનીટ ઉભો રે હુું ગોળી લઇ લઉં છુું 
 
છોકરી: લોટ છે? 
દુકાનિાર: પતુંજલીનો છે  
છોકરી: મારે “આશીવાડિ” જોઈએ  
દુકાનિાર: “સિા સહુાગન રહો” 



 

 

 
ડોક્ટર: ડોશીમાું હુું તમને એવી િવા આપુું કે તમે ફરીથી જવાન બની જશો  
ડોશીમાું: નાું નાું એવુું ના કરતો, મારુું  પેન્શન બુંધ થઇ જશે! 
 
 
છોકરો: ચપુચાપ ખજવાળીને સઈુ જવુું. તમે રજનીકાુંત તો છો નદહ કે મચ્છર પાસે “સોરી” 
કહવેડાવો!   
 
બે્રકીંગ ન્ર્ઝુ: દુલ્હને “િારુ પીધેલા વરરાજાની” જાન પાછી કાઢી. આ વાુંચીને કઈ કેટલાય પરણેલા 
મવચારતા હશે, “કાશ, તે દિવસે હુું િારુ પીને ગયો હોત!” 
 
આરબીઆઇ ન્ર્ ુસકડર્લુરનાું નામે વાયરલ થયેલા મેસેજમાું જોઇએ તો, દિવસમાું બે વારથી વધ ુ
બેંક સામેથી પસાર થશો તો ખાતામાુંથી રૃ. ૨૦ કપાઇ જશે, બેંકમાું પડેલા પૈસાને યાિ પણ કરશો 
તો “સ્મરણ ટેક્સ” લાગશે, ખીસ્સામાું એટીએમ કાડડ  હશે તો રોજના રૃ.૩ કપાશે, પાસબકૂને અડકશો 
તો રૃ.૫ કપાશે, બેંકમાું સ ુુંિર મેડમ સામે જોશો તો રૃ.૧૫૦ કાપી લેવાશે, દિવસમાું પાુંચ વારથી 
વધ ુપોતાની બેંકનુું નામ બોલશો તો રૃ. ૫૦ કપાઇ જશે,  બે વખત બેંક બેંક બોલાઇ ગર્ ુ
ખાતામાુંથી રૃ.૩૦ કપાઇ જશે,  હમણા હમણા મેં ગગુલ પર બેંક ટાઇપ કર્ુડ તો બેલુંસમાુંથી રૃ.૪ 
ઉડી ગયા. કાલે રાતે મને સપનુું આવ્ર્ ુકે હુું બેંકમાું ગયો સવારે ઉઠીને જોર્ ુતો ૧૫ રૃમપયા કપાઇ 
ગયા હતાું. લોકો તેની આ પરેશાની અને માનમસક થાક આ રીતે સોશ્યલ મીદડયા પર કાઢી રહ્યા 
છે. આ તમામ મેસેજમાું હાસ્યની સાથે સાથે સરકાર અને આરબીઆઇ પર ધારિાર કટાક્ષ પણ 
િેખાઇ છે. પણ બેંક કિાચ આવી પોસ્ટ, કોમેન્ટ કરનારનાું ખાતામાુંથી પણ ચાર્જ રૂપે કુંઇક કાપી 
નાખશે માટે લખતા પહલેા ચેતતા રહજેો. 
 
બેંકમાુંથી મને ફોન આવ્યો કે િર મહીને ૬૦૦૦ ભરો અને રીટાયડડ થાવ ત્યારે એક કરોડ ઇનામમાું 
મેળવો. મેં કહ્ુું પ્લાનને ઉંધો કરી િો, હાલ તમે મને એક કરોડ આપો અને હુું જીવુું ત્યાું સધુી િર 
મહીને ૬૦૦૦ મારી પાસેથી લઇ જાવ! બેંકવાળાએ ફોન મકૂી િીધો. શુું મેં કઈ ખોટુું કહ્ુું? 
 
નવી પરણેલી સ્ત્રી ને “નવોઢા” કહવેાય તો નવા પરણેલા પરુુર્ને? 
નવો "ઢ"!” (સ્ત્રીઓ ખશુ) 



 

 

 
લોકો પણ કેવા હોય છે, જજિંિગીમાું રોજ રુંગો બિલતા રહ ેછે અને ધળેુટીમાું કહ ેમને રુંગની 
એલરજી છે! 
 
 
પહલેી એમપ્રલથી લેડીઝોએ પાણીપરુી ખાવા “આધાર કાડડ” બતાવવુું પડશે. ૫૦ રૂપીયાથી વધારે 
પાણીપરુી ખાવા પર “પાનકાડડ” બતાવવુું પડશે. ૧૦૦ રૂપીયાથી વધારે પાણીપરુી ખાવા પર 
ઇન્કમટેક્ષવાળા વધ ુજાણકારી માુંગશે અને જે લેડીઝ પાણીપરુીની પ્લેટ ખાધા પછી મફતમાું “સકુી 
પરૂી” માુંગશે તેમને બી.પી.એલ.(ગરીબી રેખા નીચે)નુું કાડડ ફરજીયાત બતાવવુું પડશે. 
 
ગપુ્તાજીએ બહારગામ હતા, એમની પત્નીની ૩૫મી વર્ડગાુંઠ હતી એટલે  પત્નીને ફૂલ મોકલવાનો 
મવચાર કયો. એમણે ઓનલાઈન ૨૫ ફૂલોનો ઓડડર કયો  અને પત્નીને લખ્ર્ુું કે “મપ્રયે ત ુું જેટલા 
વરસની લાગે છે તેટલા ફૂલો તારી વર્ડગાુંઠને દિવસે મોકલુું છુું”. ત્યારે ફૂલવાળાને ત્યાું એક સ્કીમ 
ચાલતી હતી એક પર એક ફૂલ ફ્રી. આજ સધુી ગપુ્તાજીને સમજ નથી પડતી કે એમની પત્નીએ 
એમને છૂટાછેડા કેમ આપ્યા? 
 
છોકરીઓ બે પ્રકારની હોય છે. એક પ્રકારની તો ત્યારે “માર્સુ” થઇ જાય છે જયારે તેને તેની મા 
કહ ેકે “સાસરે જશે ત્યારે તારુું મગજ ઠેકાણે આવશે”. બીજા પ્રકારની ફટાક િઈને જવાબ આપે છે, 
“કોનુું, મારુું કે સાસરાવાળાનુું?”  
 
છોકરીએ એનાું BF ને કોલ કયો, "હલે્લો મારૂ ગલુુંદડર્ ૂક્ાું ગર્?ુ" 
છોકરાુંનાું બાપે ફોન ઉપાડયો અને કહ્ુું "ગલુુંદડર્ ૂનાવાું ગર્ ુછે, હ ુકુતરો બોલુું." 
 
એક કાકા બસમાું બેઠા હતા ત્યાું જ એક માજી એમની પાસે આવીને બેઠા. માજીએ કાકાને ગરમ 
કરવા પછૂ્ુું, અંકલ ક્ાું જાવ છો? પેલા કાકાએ જવાબ નદહ આપ્યો. માજીએ ફરીવાર કાકાને 
પછૂ્ુું, અંકલ ક્ાું જાવ છો? એટલે કાકાની છટકી અને માજીને કહ્ુું, િીકરી ત ુું જુવાન અને ખબુ 
સુુંિર છે એટલે તારે માટે છોકરો જોવા જાઉં છુું! 
 
ડોક્ટર: બાપ,ુ શુું તકલીફ છે? 



 

 

બાપ:ુ છાતીમાું દુુઃખે છે સાહબે 
ડોક્ટર: માવો ખાવ છો? 
બાપ:ુ હા, પણ ૧૨૦ કાચી સોપારીનો જ મુંગાવજો 
 
સરિારજીને એકસીડન્ટ થયો. ડોકટરે કહ્ુું તમારે “સ્ટીચીઝ” લેવા પડશે. 
સરિારજી: કેટલા પૈસા થશે? 
ડોક્ટર: ૮૦૦૦ રૂપીયા  
સરિારજી: મારે ફક્ત “સ્ટીચીઝ” જોઈએ, એમ્બ્રોઇડરીનુું કામ નથી તો કેટલા પૈસા થશે? 
 
બદુ્ધિ વગરની સ્ત્રી પમતને ગલુામ બનાવે છે પછી તે ગલુામની પત્ની તરીકે જીવે છે. જયારે 
બદુ્ધિશાળી સ્ત્રી તેના પમતને બાિશાહ બનાવે છે અને પછી તે બાિશાહની રાણી તરીકે જીવે છે 
 
 
- જરૂરતથી વધારે ભગવાનને યાિ નદહ કરો કારણ કે જો કોઈ દિવસ ભગવાને તમને યાિ કયાડ તો 
લેવાના િેવા થઇ જશે  
- કામ એવા કરો કે લોકો તમને બીજુ ું કામ સોંપે નદહ  
- આજના જમાનામાું સત્સુંગમાું ભીડ એજ સુંતને ત્યાું વધારે હોય છે કે જેના પુંડાલમાું ગરમ પૌવા, 
સમોસા, જલેબી અને આદુવાળી ચા મળતી હોય, નદહ તો જ્ઞાન તો ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ છે 
- આજના જમાનામાું જે પરુુર્ પત્ની, નોકરી અને સ્માટડ  ફોન વચ્ચે ક્સ્થતપ્રજ્ઞ થઈને બેઠો હોય એ 
ફક્ત પરુુર્ નદહ પણ મહાપરુુર્ કહવેાય છે  
- જયારે આપણે આપણો ફોન ચાજજ િંગમાુંથી કાઢીને બીજાનો ફોન લગાવીએ એ આજના જમાનાની 
મોટામાું મોટી કુરબાની છે  
- તમે ગમે તેટલા સારા કામ કયાું હોય છતાું લોકો તો એમને જ યાિ કરે છે કે જે લોકો ઉધાર 
ચકૂવ્યા વગર મયાડ હોય છે  
- આજકાલ માબાપને એક જ ળચિંતા છે કે ઈન્ટરનેટ પર એમનો છોકરો શુું ડાઉનલોડ કરી રહ્યો છે 
અને એમની પતુ્રી શુું અપલોડ કરી રહી છે  
- જ ુંગલમાું ચરવા ગયેલો બળિ, િોસ્તો સાથે પાટીમાું બેઠેલો પરુુર્ અને બ્ર્ટુી પાલડરમાું ગયેલી 
સ્ત્રી જલિી પાછા આવતા નથી  



 

 

- એક બેવકફૂ પરુુર્ પોતાની પમતને એમ કહ ેછે કે કોઈ કોઈવાર ચપુ બેસવુું જોઈએ. પણ એક 
બદુ્ધિમાન પરુુર્ પત્નીને કહ ેછે તારા હોઠ જયારે બીડેલા રહ ેછે ત્યારે તારો ચહરેો ખબુ જ હસીન 
લાગે છે  
 
પત્ની: આજે મને કુંડકટર પર ખબુ જ ગસુ્સો આવ્યો  
પમત: કેમ? 
પત્ની: હુું બસમાુંથી ઉતરવા જેવી ઉભી થઇ કે તરત જ કુંડકટર બરાડયો કે હવે આ સીટમાું ત્રણ 
જણા આવી જાવ 
 
એ તો સારુું થર્ુું કે બધા િેવી-િેવતાઓની જન્મભમૂમ ભારત છે, નદહ તો પત્નીઓ કહતેે કે મેં 
લુંડનવાળા ભેરોબાબાની બાધા લીધી છે, ઓસ્રેલીયાવાળી માતાને ચુુંિડી ચઢાવવાની માનતા 
લીધી છે, અમેદરકાના જ્યોમતલીંગ પર જળ ચઢાવવા જવુું છે તો તો ળબચારા પમતઓનુું આવી જ 
બનતે! 
 
ત્રણ એન્જીનીયરો એક વાુંકાચકુા પાઈપમાુંથી તાર પસાર કરવાની કોમશશ કરતા હતા. એક 
ગામડીયો આ ખેલ જોતો હતો. પાુંચ દિવસ થઇ ગયા એટલે ગામદડયાએ કહ્ુું સાહબે હુું તાર પસાર 
કરી આપુું?  
સાહબેો: અમે પાુંચ દિવસથી પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે ત ુું જોતો નથી? ત ુું શુું કરી શકવાનો? 
ગામડીયો: એક વાર રાય તો કરી જુઓ. એટલે એમને હા પાડી. ગામદડયાએ એક ળખસકોલીની 
પછૂડી પર િોરી બાુંધી તેને પાઈપમાું છોડી એટલે ળખસકોલી બીજી બાજુ બહાર આવી ગઈ અને 
ગામદડયાએ એ િોરી સાથે તાર બાુંધીને ખેંચી લીધો.  
 
આજે સવારે મેં સ્કુલે જતા એક છોકરાને પછૂ્ુું, કઈ સ્કુલમાું જાય છે? છોકરાએ મોઢુું વાુંકુ કરીને 
કહ્ુું, હુું જતો નથી, સાલા ઘરના મારી બાુંધીને મોકલે છે! 
 
અમેદરકા ગમે તેટલી શોધો કરે પરુંત ુએ નદહ શોધી શકશે કે સાઉથની બધી દફલ્મોમાું બાપ એકિમ 
કાળો હોય છે અને િીકરી એકિમ ગોરી કેવી રીતે હોય છે? 
 



 

 

ખબર નથી પડતી કે આ અફવા કોણ ફેલાવી રહ્ુું છે કે આદફ્રકાના દક્રકેટર હામશમ આમલાનાું બાપનુું 
નામ “ડાબર આમલા” અને માનુું નામ “શાુંમત આમલા” છે!   
 
િીનીયો િારુડીયો: કસરત કરવી, િારૂ ન પીવો, સાદુ ભોજન લેવુું, આ બધાથી તમારુું “આર્ષુ્ય” 
ચોક્કસ વધશે. પણ ધ્યાનમાું રાખો કે આ બધા વર્ડ તમારી “વિૃાવસ્થા” માું વધશે, “ર્વુાની” ના 
નહીં! ભર, એય ત ુું ગ્લાસ ભર, પેટ ચોળીને શળુ ઉભી નથી કરવી 
 
કૃષ્ણને ૧૬૧૦૮ રાણીઓ હતી છતાુંય પોતાના મમત્ર સિુામાને નહોતા ભલૂ્યા. આજકાલનાું 
છોકરાઓને એક બૈરુું મળી જાય તો સાલાઓ ભાઈબુંધનો ફોન પણ નથી ઉપાડતા, સાલુું ત્યારે 
ખરેખર લાગી આવે! 
 
સાસ:ુ જમાઈરાજ, તમે અહી દુઘ, િહીં ખાવ અને આરામથી રહો એક મદહનો રહી જાવ 
જમાઈ: અરે વાહ સાસમુા...આજે કેમ મારા પર એકિમ પે્રમ ઉભરી આવ્યો? 
સાસ:ુ અરે પે્રમ બેમ કશુું નથી કાલીિાસ, આ તો મારી ભેસનુું બચ્ચુું મરી ગર્ુું છે, તમે એની પાસે 
ઉભા રહો તો એને િોહી તો લેવાય!   
 
એક શહરેનો છોકરો ગામડામાું છોકરી જોવા ગયો. છોકરી ચા લઈને આવી એટલે પેલો છોકરો 
હોમશયારી બતાવવા પોતાના મોબાઈલ પર વાતો કરવા કરવા માુંડયો અને બોલ્યો, દરલાયન્સનાું 
૫૦૦૦ શેર વેચીને સામે ટાટાનાું શેર લઇ લે, પેલી જમીનની વાતચીત ચાલે છે તે પાુંચ લાખનુું 
બાનુું આપીને લખાણ કરી લે, એક કરોડવાળો ફ્લેટ જે આપણે જોયો તે નોંધાવી િે, હુું લુંડનથી 
પાછો આવુું એટલે બધુું ફાઈનલ કરી નાખીશુું. પેલી છોકરીએ તો ચા પીવા માુંડી. છોકરાએ સફાઈ 
કરવા કહ્ુું સોરી, અગત્યની વાતોમાું તમે સામે ઉભા છો તે પણ ભલૂી ગયો.  
છોકરી: કઈ વાુંધો નદહ, એમતો તમને પણ ક્ાું ધ્યાન રહ્ુું છે કે આ ગામમાું તો મોબાઈલનો કોઈ 
ટાવર જ નથી. છોકરાનો કલર થઇ ગયો. 
 
ટીચર: સોડીયમ કાબોનેટની ફોમ્ર્ુડલા બોલ 
છોકરો: “નટુ કોથરી” 
ટીચર: શુું બોલે છે હરામખોર  
છોકરો: Na2Co3(ન 2 કો 3) 



 

 

 
કરો ચાર ચાર શાિી, એક મસુલમાને સ.પા.ને વોટ આપ્યો તો ચાર બેગમોએ ભા.જ.પા.ને ત્રણ 
વાર તલાક બોલીને તલાક દૂર કરવા વોટ આપ્યો 
 
લોકો ગોવા જવા મુંત્રીપિ છોડે છે(પાનીકર) ને આપણા િોસ્તારો બૈરી ના પાડે છે કહીને આખો 
પ્રોગ્રામ કેનસલ કરાવી િે! 
 
માુંડ માુંડ મોબાઈલ નેટવકડવાળા હઠેા બેઠા ત્યાું બેંકવાળા હાલી નીકળ્યા. લાગે છે કે મકુાને(મકેુશ 
અંબાણી)ને કહવે ુું પડશે કે એકાિ બેંક ખોલી નાખે! 
 
િેશ માટે સૌથી ખતરનાક મજાક કઇ કહવેાય? 
ફુટપાથ પર “ભૈયાના” હાથની પાણી-પરુી ખાઇને મમનરલ “વોટર”ની બોટલમાુંથી પાણી પીવુું! 
 
જો કોઈ પરણેલો માણસ ઘરે જમતી વખતે અથાણુું માુંગે તો સમજી લેવુું કે આજની રસોઈમાું િમ 
નથી 
 
માું અને પત્નીને કોઈ દિવસ મવશ્વાસ આપવાની જરૂર નથી હોતી, કારણ કે માું કોઈ દિવસ શક 
નથી કરતી અને પત્ની કોઈ દિવસ ભરોસો નથી કરતી  
 
ફેસબકુ પર નવી નવી ફે્રન્ડશીપ થઇ, પછી ફોન નુંબર એક્સચેન્જ કયાડ 
છોકરી: હલેો ડાળલિંગ, શુું કરે છે? 
છોકરો: િાઢી કરુું છુું (બે કલાક પછી) 
છોકરી: શુું કરે છે? 
છોકરો: િાઢી કરુું છુું  
છોકરી: શુું વાત છે, હુું જયારે ફોન કરુું છુું ત્યારે ત ુું િાઢી જ કરતો હોય છે. દિવસમાું કેટલીવાર િાઢી 
કરે છે? 
છોકરો: ૩૦-૪૦ વાર  
છોકરી: ત ુું ગાુંડો તો નથી થઇ ગયો ને? 
છોકરો: ના જાનુું હુું હજામ છુું તો કામ તો કરવુું જ પડે ને! (B L O C K E D) 



 

 

 
ખરેબપોરે અઢીની વાગ્યાની  આસપાસ “રાજકોટ”ના એક ઘરમાું કોઈ બહારગામનો ચોર ઘસુ્યો. 
ખખડાટ થતાું ઘરમાળલક જાગી ગયો. એણે ચોર ને જોયો અને િોડીને પકડી લીધો ને બળજબરીથી 
પોતાની બાજૂમાું સવૂાડી િીધો. “બે થી ચાર સવૂાનુું એટલે સવૂાનુું જ!” 
 
એક સરિારજીની માને હોસ્પીટલમાું િાખલ કરવામાું આવી. ડોકટરે કહ્ુું બે ટેસ્ટ થશે. એ સાુંભળીને 
સરિારજી પોક મકુીને રડવા માુંડયો. ડોકટરે કહ્ુું, ગભરાવાની જરૂર નથી. સીમ્પલ ટેસ્ટ છે.  
સરિાર(રડતા રડતા): પણ સાહબે, મારી મા તો અભણ છે! 
 
- દુધ પીવાથી શરીરનો મવકાસ થાય? ના રે ના, ળબલાડી જુઓને વર્ોથી એવી ને એવી છે.  
- વોકીંગ કરવાથી ચરબી ઘટે? હોહોહોહો, શુું વાત કરો છો? કોઇ િી ઘટે? હાથીનુું ક્ાું વજન ઘટે છે 
- તરવાથી શરીર સ્લીમ થાય? રે'વા દ્યો ને હવે. તો તો વ્હલે કે'દુની પાતળી થઇ ગઇ હોત! 
- િરરોજ વહલેા ઉઠવાથી ધનમાું સમિૃી આવે? તો તો છાપા વેં'ચવાવાળા બીએમડબલ્ર્મુાું ફરતા 
હોય 
- માણસ પોતાના ઘરમાું ફક્ત બે જ કારણોસર ખશુ હોય છે એક તો પત્ની નવી હોય અથવા પત્ની 
નદહ હોય  
- What's app  નો મોટામાું મોટો ફાયિો શુું છે? ઘણી બધી છોકરીઓ એક બીજા સાથે વાતો કરતી 
હોવા છતાું અવાજ થતો નથી  
-  બગલો પણ માછલી પકડવા માટે જેટલી ચાુંચ નથી કાઢતો એનાથી વધારે તો આજકાલ 
છોકરીઓ સેલ્ફી લેતી વખતે હોઠ કાઢે છે  
- મને મનમાું એક પ્રશ્ન ઉભો થયો, કહવેાય છે કે “શનૂ્ય”ની શોધ કળર્ગુમાું આયડ ભટ્ટ ેકરી હતી. 
તેની પહલેા સતર્ગુ હતો. શનૂ્યની તો તે વખતે શોધ પણ નહોતી થઇ, તો પછી ૧૦૦ કૌરવ અને 
રાવણના િસ માથાની ગણતરી કોણે અને કેવી રીતે કરી? 
- उधर जिोदाबेन ने देििामसयों स ेिािंनत की गुहार लगाते हुये कहा है, फक "स्जस आदमीने कभी 
उन्हें नहीिं छेडा िो EVM से क्या छेडर्ानी करेगा" 
- જીવનમાું એક તો એવો િોસ્ત હુંમેશા પોતાની પાસે હોવો જોઈએ જેથી જ્યારે તમારે ત્યાું કારેલા, 
તરુીયા કે તાુંિલીયાની ભાજીનુું શાક બનાવ્ર્ુું હોય તો એને ઘરે જઈને ખાઈ શકાય 
 



 

 

ચાર મોટા બાપ ુરેનમાું મસુાફરી કરતા હતા. તેમણે ટી.સી.ને કહ્ુું વ્હીસ્કી પીવી છે જા, બરફ લઇ 
આવ. ટી.સી.એ ગભરાતા કહ્ુું બાપ ુઅત્યારે બરફ કયાુંથી મળે? એટલે બાપએુ બુંદુક બતાવી. 
ટી.સી. કહ ેહમણા જ લઇ આવુું બાપ!ુ ટી.સી. બરફ લઇ આવ્યો. કલાક પછી બાપ ુકહ ે બીજો બરફ 
લાવ. 
ટી.સી.: બાપ,ુ જે કોફીનમાુંથી હુું બરફ લાવ્યો હતો તે તો પાછલા સ્ટેશને ઉતારી િીધુું! 
 
એક ભાઈને મે પછુ્ ુતમારી ટાલ વારસાગત છે? હા ભાઈ, મારા સસરાને પણ હતી. (ના સમજાર્ુું? 
એમની સાસનેુ લઈને સસરાને ટાલ પડી હતી) 
 
દુધવાળા હડતાલ પાડે તો દુધ સડકપર ફેંકી િે છે, ટામેટાવાળા હડતાલ પાડે તો ટામેટા સડકપર 
ફેંકી િે છે, ડુુંગળીવાળા હડતાલ પાડે તો ડુુંગળી સડકપર ફેંકી િે છે, ખબર નથી પડતી કે 
“બેંકવાળા”ઓને ક્ારે અક્કલ આવશે! 
 
ભરૂો: બાપજુી મને એક મોટરસાયકલ લઈ આપો ને! 
બાપજુી: ભગવાને આ બે પગ શેના માટે આપ્યા છે? 
ભરૂો: એક “દકક” મારવા ને બીજો “ગેર” બિલવા! 
 
બેરોજગારીની હિ તો ત્યારે થઈ જ્યારે કોઇકે કહ્ ુકે િરીયામાું ''ભરતી આવી છે'', તો ત્યાું પણ 
ઘણા સટીદફકેટ લઈને પુંહોચી ગયા! 
 
દિલ્હીમાું નરેન્ર, મુુંબઈમાું િેવેન્ર, િેહરાદુનમાું મત્રવેન્ર, ચુંડીગઢમાું અમરેન્ર, ઈમ્ફાલમાું બીરેન્ર અને 
હવે ર્.ુપી.માું યોગેન્ર એટલે એવુું લાગે છે કે બધા જ ઇન્ર ધરતી પર આવી ગયા! 
 
જૂની કહવેત: સાધ ુથવુું તો સ્વામમનારાયણ સુંપ્રિાયના! 
નવી કહવેત: બાવા થવુું તો બીજેપીના! 
 
ગોવા અને મણીપરુવાળી રેનમા કોંગે્રસવાળા ચઢવાની તૈયારીમા જ હતા ને અમમત શાહ એ  
બારીમાથી રૂમાલ મકુી િીધો 
 



 

 

"મખુ્યમુંત્રી", પછી િેશના "રક્ષ।મુંત્રી" અને હવે ફરી પાછા "મખુ્યમુંત્રી". ગળણતનો મસિાુંત સાચ્ચો જ 
છે, "પરીકર" ગોળ ફરે છે! 
 
મોિીજીએ નક્કી કર્ુું છે કે મખુ્યમુંત્રી તેને જ બનાવશે જેની પાસે પત્ની નદહ હો 
 
જો તમે તમારા મપતાજીનુું નથી સાુંભળતા તો તમે અળખલેશ યાિવ છો, તમે તમારી મમ્મીનુું જ 
સાુંભળો છો તો રાહલુ ગાુંધી છો, તમે કોઇનુું નથી સાુંભળતા તો નરેન્ર મોિી છો અને જો તમારુું 
કોઇ નથી સાુંભળતુું તો તમે કેજરીવાલ છો! 
 
અમકુ છાપાઓમાું હલે્થ માટે પછૂાતો એક સામાન્ય પ્રશ્ન 
છોકરી: મારી ઉંમર અઢાર વર્ડની છે, રુંગ ગોરો, ત્વચા મલુાયમ અને નાજુક છે. તો મારે શુું 
લગાડીને સવુ ુું? 
જવાબ: િરવાજાની કડી!   
 
મપતા: બાર પછી શુું કરીશ? 
િીકરી: બી.બી.એ. 
મપતા: બી.બી.એ. શુું છે? 
િીકરી: બોયફે્રન્ડની બાઈકપર એશ! 
 
“ભાભી”ના રૂમમાુંથી “દિયર”, “જીજાજી”ના રૂમમાુંથી “સાળી”, “સાળી”ના રૂમમાુંથી “પાડોશી અને 
“પાડોશી”ના રૂમમાુંથી “નણુંિ” નીકળે તોય મસદરયલનુું નામ “પમવત્ર દરશ્તા”? વાહ *સ્ટાર પ્લસ* 
 
િવાની દુકાનવાળો: ભાઈ તને કેટલીવાર કહ્ુું છે કે માથુું દુ:ખવાની િવા માટે ડોક્ટરનુું 
મપ્રસ્ક્રીપ્શનજરૂરી છે,  “મેરેજ સટીફીકેટ” બતાવવાથી કશુું નદહ મળે!  
 
એક વાત તમે નોટ કરી? પરણેલી છોકરી બધા તહવેાર કરવા મમ્મી પપ્પા ને ત્યાું જશે, બસ 
ખાલી એક “હોળી” જ સાસદરયામાું સળગાવે છે 
 



 

 

માયાવતી ગરમીમાું બેઠી હતી પરુંત ુતેણે પુંખાનુું બટન નદહ િબાવ્ર્ુું કારણ કે તેણે કોઈ જગ્યાએ 
સાુંભળ્ર્ુું હત ુું કે બટન ગમે તે િબાવો “વોટ” તો “બીજેપી” ને જ જશે   
 
ઈમતહાસ ગવાહ છે કે સાઈકલને બે્રક હાથ જ લગાવે છે 
 
રાહલુ ગાુંધીને હજુ સધુી એ સમઝ નથી પડતી કે પ્રચાર ર્.ુપી.માું કયો અને જીત પુંજાબમાું થઇ 
તો ગજુરાતમાું જીતવા માટે પ્રચાર ક્ાું કરવો? 
 
એક વાત તો માનવી પડશે કે આટલી બધી જગ્યાએ રાહલેુ ભાજપની સરકાર બનાવી િીધી છતાું 
અળભમાન જરાપણ નથી કર્ુું  
 
“કોંગે્રસ” પુંજાબમાું કેમ જીતી ગઈ કારણ કે રાહલુને લઈને સરિારજીઓ પરના જોક્સ ઓછા થઇ 
ગયા! 
 
મને બીક છે કે અમમતાભ બચ્ચન અળખલેશને ફોન કરીને એમ નદહ કહ ેકે “તારે ગધેડા”નો પ્રચાર 
નદહ કરવો જોઈએ! 
 
મોિી તો “કેશલેશ” બોલ્યા અને આ તો “અખી લેશ” થઇ ગર્ુું! 
 
મમયા મશુરફનો એક પગ લીલો થઇ જવાથી ડોક્ટર પાસે ગયા  
ડોક્ટર: ઝેર ફેલાઈ ગર્ુું છે, પગ કાપવો પડશે. ઓપરેશન કરીને મશુરફની એક ટાુંગ કાપી 
નાખવામાું આવી. થોડા દિવસ પછી બીજો પગ પણ લીલો થઇ ગયો. ડોકટરે કહ્ુું બીજા પગમાું 
પણ ઝેર ફેલાઈ ગર્ુું છે એટલે બીજો પગ પણ કાપી નાખવામાું આવ્યો. બે પગ કાપીને 
આટીફીશીયલ પગ લગાડવામાું આવ્યા. થોડા દિવસ પછી આટીફીશીયલ પગ પણ લીલા થઇ 
ગયા. મશુરફ પાછા ડોક્ટર પાસે ગયા. ડોકટરે એનુું બરાબર મનરીક્ષણ કર્ુું અને કહ્ુું, હવે ખબર 
પડી, આ તો તારી લીલી લુુંગીનો કલર ઉતરે છે!  
 
જીવલો : બાપ,ુ મવશ્ર્વાસ અને અંધ મવશ્વાસ વચ્ચે સ ુફરક? 



 

 

બાપ:ુ જો જીવલા,  િાુંત િીધા છે ઇ ચવાણ ુપણઆપશે ઇ મવશ્વાસ, પણ ચવાણ ુઆપ્ર્ ુછે ઇ િારૂ 
પણ આપશે ઇ અંધ મવશ્વાસ! 
 
ડોક્ટર: બાપ,ુ તમારુું વજન કેટલુું છે? 
બાપ:ુ ૭૫ દકલો  
ડોક્ટર: ચશ્માું વગર કેટલુું છે? 
બાપ:ુ ચશ્માું વગર વજન િેખાત ુું નથી 
 
શરાબ તો ખાલી બિનામ છે. આ દુમનયામાું “સગુર”થી મરવાવાળાઓની સુંખ્યા વધ ુછે 
 
 
બેંકોની લાઈન પછી મીઠાઈઓની દુકાનપર લાઈનો લાગી ગઈ, મોિીજી તમે તો હિ કરી નાખી 
 
કટ્ટપ્પાએ બાહબુલીને કેમ માયો એ ટેન્શન હજુ ખતમ નથી થર્ુું ત્યાું બીજુ ું શરુ થઇ ગર્ુું, મલુાયમે 
મોિીના કાનમાું શુું કહ્ુું?  
 
આ સુંજોગો તો જુવો, ચાયવાળો િેશને “ડીજીટલ” બનાવવા જઈ રહ્યો છે અને IITવાળો કાગળ પર 
વોટીંગ માુંગે છે! 
 
ર્.ુપી.માું એક મખુ્યમુંત્રી સાથે બે બે ઉપમખુ્યમુંત્રી, એક હીટરની સાથે બે કુલર પણ લગાવ્યા!  
 
મપ્રય ર્.ુપી.વાળા લોકો સરકાર બિલાઈ ગઈ છે, માટે કૃપા કરી વીજળીના તારો પર કપડા 
સકુાવશો નદહ – ભાજપા. લોકો: જોઈએ શુું થાય છે નદહ તો પાછા કપડા સકુવવાનુું ચાલ!ુ 
 
आजमर्ािंका सोते हुए पेिाब ननकल गया, बेगम ने पूछा की ये क्या कर ददया? तो आजमर्ािंने बेगम 
स ेकहािं, नाकामी ए राजनीनत का अब इतना असर हुआ गामलब आिंसू भी ननकल रहे है अब रावते 
बदल बदल कर। 
 



 

 

એક રેસ્ટોરન્ટમાું બોડડ માર્ુું હત ુું કે જેટલુું જોઈએ તેટલુું ખાવ, ળબલ તમારા ગ્રાુંડ ળચલ્ડ્રન ભરશે. 
ભરૂાએ તો ખશુ થઈને પેટ ભરીને ખાધુું. વેઈટરે આવીને ભરુાને ળબલ આપ્ર્ુું. ભરૂાએ વેઈટરને 
સામેનુું બોડડ બતાવ્ર્ુું. 
વેઈટર: સાહબે, તમારી વાત સાચી છે, પણ આ તો તમારા બાપ-િાિાએ ખાધેલુું તેન ુું ળબલ છે! 
 
એક સ્ત્રી બીજી સ્ત્રીના કાનમાું ઘસુપસુ કરે એને શ ુકેવાય? - ડેટા રાન્સફર 
 
પમતએ પત્નીને કહ્ુું ન્ર્ઝુ પેપર આપો, એટલે પમત તાડૂક્ો અને બોલ્યો, ત ુું તો સાવ પછાત છે, 
ટેકનોલોજી આટલી બધી વધી ગઈ અને ત ુું ન્ર્ઝુ પેપર માુંગે છે? લે આ મારુું આઈપેડ લે! પત્નીએ 
આઈપેડ લઈને વાુંિાને મારી નાખ્યો. બોધ: પત્ની જે કહ ેતે આપી િો, તમારી હોમશયારી ઓદફસમાું 
જ બતાવો!    
 
આજકાલનાું ટેણીયાઓ બે દિવસમાું પ્રપોઝ અને અઠવાદડયામાું બે્રક અપ કરી નાખે છે, અમારે તો 
એકાિ વરસ શેરીની પાળીએ બેસીને એ ક્ારે નીકળે એ જોવામાું જ જત ુું રહતે ુું! 
 
પત્ની: તમેં જયારે િેશી પીવો  છો ત્યારે મને “પારો” કહો છો, ઈંગ્લીશ પીવો છો ત્યારે “ડાળલિંગ” કહો 
છો, પણ આજે “ડાકણ” કેમ કહો છો? 
પમત: આજે મેં “પેપ્સી” પીધી છે, “સીધી વાતનો બકવાસ”. 
 
UP + YOGI = उपयोगी कहीिं पढा अच्छा लगा। 
 
સ્વગડમાું ગાુંધીજી ભગવાનને મળ્યા અને તેમના ત્રણ વાુંિરાની હાલત બાબતમાું પછૂ્ુું. 
ભગવાન: જે “આંધળો” હતો તો “કાયિો” બની ગયો, જે “બહરેો” હતો તે “સરકાર” બની ગઈ અને 
જે “ગુુંગો” હતો તે “પમત” બની ગયો 
 
બે મોહન થયા, એક કૃષ્ણ અને બીજા ગાુંધીજી, કૃષ્ણનો જન્મ થયો યમનુા દકનારે,મતૃ્ર્ ુથર્ ુ 
પોરબુંિર ના િદરયા દકનારા પર, ગાુંધીજીનો જન્મ પોરબુંિર િદરયા દકનારે ,મતૃ્ર્ ુથર્ુું યમનુા 
દકનારે, ફરક ખાલી એટલો હતો કે એક મોહને ગોપીઓનો ઉિાર કયો, બીજા મોહને ટોપીઓનો 
ઉિાર કયો! 



 

 

 
િાઉિ ભાગી ગયો, લળલત મોિી ભાગી ગયો, માલ્યા પણ ભાગી ગયો અને પછી અહી પોલીસ 
પકડે કોને? “હલે્મેટ વગરનાને”! 
 
સીતાને પે્રમ કયો તો રામ બની ગયા, રાધાને પે્રમ કયો તો શ્યામ બની ગયા, જબરજસ્તીથી પે્રમ 
કયો તો આશારામ બની ગયા અને કોઈને પે્રમ ના કયો તો બાબા રામિેવ બની ગયા! 
 
એક સરિારજીને ૨૦ લોકોને કાર નીચે કચડીને મારી નાખવાના આરોપસર ળગરફતાર કરવામાું 
આવ્યો.  
પોલીસ: તે વરઘોડાના ૨૦ લોકોને કેવી રીતે કચડી નાખ્યા? 
સરિાર: હુું ઝડપથી ગાડી ચલાવતો હતો પણ જ્યાું બે્રક લગાવવા ગયો તો ખબર પડી કે બે્રક 
ફેઈલ છે. સામે જોર્ુું તો બે માણસો જમણીબાજુ અને ડાબીબાજુ વરઘોડો જતો હતો. હવે તમે જ 
કહો હુું ગાડી કઈ તરફ વાળું? 
પોલીસ: સ્વાભામવક છે કે જે તરફ બે માણસો જતા હતા તે તરફ જ વળાય   
સરિાર: Exactly, હુું પણ એવુું જ મવચારતો હતો પરુંત ુપેલા બે માણસો મારી ગાડી આવતી જોઇને 
વરઘોડામાું ઘસુી ગયા, બોલો પછી હુું શુું કરુું? 
 
સાઉથ ઇન્ડીયાની લગ્નની કુંકોત્રીમાું RSVPનો મતલબ રસમ, સુંભાર, વડા, પાયસમ, પુંજાબી 
લગ્નની કુંકોત્રીમાું RSVPનો મતલબ રોટી, સોતી, વોતી તેહ પેગ અને ગજુરાતીમાું RSVPનો 
મતલબ રોકડા સાથે વહલેા પધારજો   
 
બાપ ુમુંદિરમાું, "હ ેભગવાન! મને ફટાફટ સરકારી નોકરી અલાવી િો!" 
ભગવાન(હસીને) : " કેળા , નાદરયેળ , સફરજન કાુંય નથ્ય લાયવો !? " 
બાપ:ુ "ભગવાન તમ તમારે કમડ કરો, ફળની ળચન્તા છોડો!" 
 
ઓડીનરી માણસ: મારે સુંડાસ જવુું છે  
ઓદફસર: મારે “વોશરુમ”નો ઉપયોગ કરવો છે  
ગલુઝાર સાહબે: “મચલતી હૈ પેટ મેં કુછ લહેંરે એસી, લગતા હૈ ઇન્હેં દકસી દકનારેકી તલાશ હૈ 
 



 

 

આ વખતે ઠુંડી પણ દરસાયેલી પત્ની જેવુું વતડન કરી રહી છે, મપયર જવાની ધમકી આપે છે, બેગ 
લઈને િરવાજા સધુી જાય છે અને પાછી આવી જાય છે 
 
પે્રમમકા: મારા માટે બથડ ડે ગીફ્ટમાું શુું લાવ્યો? 
છોકરો: સામે સાઈડમાું ઉભેલી લાલ કલરની સફારી િેખાય છે? 
છોકરી(ખશુીથી ઉછળીએ): હા...હા..િેખાય છે  
છોકરો: સેઈમ એવા જ કલરની તારા માટે લીપ્સ્ટીક લીધી છે!  
 
લગ્નમાું ડી.જે.વાળો અચાનક જ બેહોશ થઇ ગયો, કારણ કે એક છોકરાએ કહ્ુું કે ભાઈ, કોઈ 
“પતુંજળલનુું રીમીક્સ” હોય તો વગાડોને, જે કાન માટે હલે્ધી હોય છે! 
 
સ્રીને પોતાના મપયર માું પગ મકુતાું જે હરખ થાય કિાચ એનાથી વધારે હરખ ગજુરાતી પરુુર્ ને 
િીવ માું પગ મકુતાું થાય છે. એ જુિી વાત કે પછી પગ ટકે કે ના ટકે, “જય િીવ- િમણ બાકી 
બધુું રમણ ભમણ” 
 
સ્રેટવાળવાળી સ્ત્રીઓને કલી વાળ જોઇયે છે અને કલી વાળવાળી સ્ત્રીઓને સ્રેટ વાળ જોઇયે છે,  
પરુુર્ો ળબચારા સાવ સાિા હોય, એમને ફક્ત એમનાું માથામાું વાળ ટકી રહ ેબસ એટલુું જ જોઇયે 
છે. 
 
એક ગામમાું એક સુંત પ્રવચન આપતા હતા. આખ ુગામ શાુંતીથી સાુંભળતુું હત ુું. સુંત કહ ેજેણે જન્મ 
લીધો એન ુમ્રતુ્ય મનમશ્ચત છે. માટે આ ગામની એક એક વ્યક્ક્ત એક દિવસ જરૂર મતૃ્ર્ ુપામશે. આખ ુ
ગામ રડવા લાગ્ર્,ુ બરાબર સુંતની સામે બેઠેલો ભરુો જોરજોરથી હસવા લાગ્યો. સુંત કહ,ે તુું કેમ 
હસે છે?  ભરુો કહ,ે હુું ક્ાું આ ગામનો છુું? 
 
વાલા કાકા હોક્સ્પટલમાું સારવાર કરાવતા કરાવતા નસડના પે્રમમાું પડયા. એણે નસડના નામે ળચઠ્ઠી 
લખી, I love you sister. આપને મેરા દિલ ચરુાળલયા હૈ! નસે વળતી ળચઠ્ઠી લખી, ચલ જુઠ્ઠ ે
હમને તો મસફડ  દકડની ચરુાઈ હૈ, દિલકો તો હાથભી નદહ લગાયા 
 



 

 

વાળણયો અને પટેલ પડોશી હતા. વાળણયો સવારે પ્રાથના કરે, “હ ેભગવાન, મને 1000 રૂમપયા 
આપ, 990 પણ નહીં લઉં અને 1010 પણ નહીં લઉં.” પટેલને તેની પરીક્ષા કરવાનુું મન થર્ુું, તેણે 
990 રૂમપયા રૂમાલમાું બાુંધીને વાળણયાના ઘરમાું ફેંક્ા. વાળણયા ગણ્યા તો 990 નીકળ્યા. હાથ 
જોડીને ભગવાનને પ્રાથડના કરતા કહ્ુું, “તુું કેવો િયાળ છો ભગવાન ,અને દહસાબમાુંય પાક્કો, 990 
રોકડા અને 10 નો રૂમાલ! 
 
૧ માચે વાતાવરણ તદ્દન શાુંત અને શોકમય રહવેાનુું છે. કારણ મકેુશ ભાઈએ શરૂ કરેલો જીયોનો 
ભુંડારો સમાપ્ત થવાનો છે. આ દુખિ તેમજ મવકટ પદરક્સ્થમત માું ઈશ્વર સૌને સહન કરવાની શક્ક્ત 
આપે એજ પ્રાથડના! 
 
જનતા પછૂી રહી છે કે મવમાનમાુંની સેવાઓથી અસુંતષુ્ટ થતા સાુંસિો ચપ્પલ મારી શકે છે તો 
સાુંસિોનાું કામથી અસુંતષુ્ટ પ્રજા પણ સાુંસિને ચપ્પલ મારી શકે ખરીને? 
 
મોિીજી 4 વાગ્યે જાગે છે, યોગીજી 3 વાગ્યે જાગે છે અને હુું 2.30 વાગ્યે સવુ છુું, બસ, અડધો 
કલાક માટે િેશ શુુંરળક્ષત નથી ! 
 
આદિત્ય એટલે સયૂડ, કેશવ એટલે સયૂડ અને દિનેશ એટલે સયૂડ આ ત્રણે  ર્.ુપી.નાું મખુ્યપ્રધાન અને 
ઉપ મખુ્યપ્રધાનો છે, જોઈએ આ સયૂોની ગરમી પ્રજાને િઝાડે છે કે સખુ આપે છે! 
 
સરિાર પટેલે રજવાડાઓ એક કયાડ, મોિીએ અળખલેશ-રાહલુને એક કયાડ અને આપણા મકેુશ 
અંબાણીએ વોડાફોન-આઈડીયાને એક કયાડ, જોયો ગજુરાતીઓનો કમાલ! 
 
એક સમાચાર: એક મારવાડી, એક મસિંધી અને એક અમિાવાિી બારમાું ગયા. ળબલ વેઈટરે ભર્ુું! 
 
એક પુંજાબી ચીનમાું એક રેસ્ટોરન્ટમાું ગયો. 
ચાઇનીઝ વેઈટર: Sir, I have Stewed Liver, Boiled Tongue and Frog's Legs 
પુંજાબી: યાર, ત ુું અપની પ્રોબ્લેમ છોડ, મેન ુકાડડ લે આ ! 
 



 

 

એક ભાઈએ પોતાના ફેસબકુ સ્ટેટસમાું લખ્ર્ુું, “પત્ની જોઈએ છે”. જેના જવાબમાું પાુંચ છોકરીઓએ 
“લાઇક” કર્ુું અને ૧૫૦૦ લોકોએ કોમેન્ટમાું લખ્ર્ુું મારી લઇ જા! એના જવાબમાું પેલાએ લખ્ર્ુું, 
“નાલાયકો, માુંગી નથી રહ્યો, મારી લઇ માટે જવા પછૂી રહ્યો છુું!” 
 
િોસ્તના લગ્નમાું તેનો એક િોસ્ત ખબુ જ ડાુંસ કરતો હતો એટલે િોસ્તના બાપે આવીને કહવે ુું પડ્ુું 
કે “બેટા, લગ્ન થવા િઈશ કે પછી “નાગમણી” લઈને જ આવીશ! 
 
િસ વરસ સધુી કોટડમાું સાળબત નથી થર્ુું કે સલમાનખાને િારુ પીધો હતો અને અદહયાું ઘરવાળી 
ફોન પર “હલેો” કહીએ એટલે તરત પછેૂ છે ક્ાું પીવા બેઠા છો? 
 
કાલે રાતે િોસ્તો જોડે ખબુ િારુું પીધો અને પછી બે-ત્રણ એલચી મોઢામાું નાખીને ઘરે આવીને એને 
આળલિંગન કર્ુું, એટલે એણે પછૂ્ુું, િારુ પીને આવ્યા છો? મેં કહ્ુું હા, કેવી રીતે ખબર પડી?  
તે બોલી: તમારો ફ્લેટ તો ઉપરવાળો છે! 
 
 
જયારે રાવણ મરણપથારીએ હતો ત્યારે રામે લક્ષ્મણને કહ્ુું કે પથૃ્વીપર રાવણ જેટલો જ્ઞાની કોઈ 
નથી તો ત ુું રાવણ પાસે જઈને કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે. લક્ષ્મણ રાવણ પાસે ગયો અને જ્ઞાન 
આપવા મવિંનુંતી કરી. એટલે રાવણે તેને આ ત્રણ વાતો કહી, Whatsappથી દૂર રહજેે, Facebookનો 
ઉપયોગ ના કરતો અને  JIO નાું SIMના ચક્કરમાું નદહ પડતો તો ત ુું સખુી થઈશ! 
 
છોકરો: પહલેી એમપ્રલને “મરૂખાનો દિવસ”( Fool’s day) કેમ કહવેામાું આવે છે? 
બાપ: કારણ કે માચડની ૩૧મી સધુી બધા ટેક્સ ભયાડ પછી આપણે પાછા પહલેી એમપ્રલથી સરકાર 
માટે કામ કરવા લાગી જઈએ છીએ! 
 
શ્રી રામ ઘર છોડી ગયા તો મયાડિા પરુૂસોત્તમ બની ગયા, કૃષ્ણ ઘર છોડી ગયા તો કમડયોગી અને 
જગિગરુુ બની ગયા, ગાુંધીજી ઘર છોડી ગયા તો મહાત્મા અને રાષ્રમપતા બની ગયા, મોિીએ ઘર 
છોડ્ુું તો પી.એમ. બની ગયા, યોગીએ ઘર છોડ્ુું તો સી.એમ. બની ગયા મતલબ ઘર છોડી િો 
ખબુ જ સ્કોપ છે! 
 



 

 

માચડ એન્ડીંગમાું ટાગેટ પરૂો કરવા માટે ઈન્ન્ડયનો શુું કરી શકે એ તો ઓસ્રેલીયન દક્રકેટરોની 
કલ્પનાની બહારની વસ્ત ુછે(ચોથી ટેસ્ટ મેચ) 
 
અમકુ તો ઉનાળામાું એટલા નખરા કરે, જાણે ગયો ઉનાળો સ્વીત્ઝરલૅન્ડમાું કાઢયો હોય! 
 
એક સુુંિર ર્વુતીનો પમત મરી ગયો. પમતનો મમત્ર તેની પાસે આવ્યો અને કહ્ુું, હુું એની જગ્યા લઇ 
શકુું છુું? 
સુુંિર ર્વુતી: મને કોઈ વાુંધો નથી, કબ્રસ્તાનવાળાને પછૂી જુવો! 
 
ડોક્ટર: હવે કેવ ુું લાગે છે ? 
િિી: તમારી િવા પછી સારુું છે. તાવ તો જતો રહ્યો પણ જીવ ગભરાયા કરે છે. 
ડોક્ટર: ળચિંતા ન કરો, એ પણ જતો રહશેે... 
 
રામાયણનાું એક પાત્ર બાલીમાું એવી શક્ક્ત હતી કે જે તેની સામે આવે તેની અડધી શક્ક્ત 
બાલીમાું જતી રહતેી. મને તરત જ યાિ આવ્ર્ુું કે આવુું તો મારી સાથે પણ થાય છે, કારણ કે જેવો 
હુું મારી ઘરવાળીની સામે જાઉં છુું તેવા જ મને ચક્કર આવે છે, અશક્ક્ત લાગે છે, જાણે મારી 
અડધી શક્ક્ત હણાઈ ગઈ હોય, મને તો એવુું લાગે છે કે આ કળર્ગુમાું બાલી ઘરવાળી બનીને 
આવ્યો લાગે છે! 
 
सच्ची घटना, अहमदाबाद में एक बच्चा पैदा हुआ स्जसका िजन 20 फकलो ग्राम था. 5 ममनट के बाद 
िह र्डा हो गया और 2 ददन के बाद िह दौडने लगा और 25 ददन के बाद उस का िजन 40 फकलो 
ग्राम हो गया ये एक सच्चा िाक्या है, क्योंफक ये बच्चा भैंस का था  ध्यान से पढने के मलए धन्यिाद 
 
પરણેલાઓને “એમપ્રલફૂલ” બનાવવા નદહ, કારણ કે સાસરાપક્ષ તરફથી પહલેાથી જ બની ચકુ્ા છે 
 
રાજીવ ગાુંધી પાયલોટ હતા એટલે મવમાન ચલાવતા હતા. આજે એમનો પતુ્ર રાહલુ સાઈકલને 
ધક્કા મારે છે  
 
આ વખતે મવદ્યાથીઓ નાપાસ થાય તો મારી જવાબિારી નદહ - મકેુશ અંબાણી 



 

 

 
વકીલનો પતુ્ર: પપ્પા, મમ્મીએ મને માયો 
વકીલ: જો િીકરા, ઉપલી કોટડની સજાની અપીલ નીચલી કોટડમાું ના કરી શકાય! 
 
તહવેારો તો કુુંવારા લોકો જ મનાવે છે, બાકી પરણેલાઓનો તો આખો દિવસ જ પત્નીને 
મનાવવામાું પસાર થઇ જાય છે! 
 
પમતનુું નામ ભલે શુંકર હોય પણ તાુંડવ તો પત્ની જ કરતી હોય છે! 
 
પત્ની: મારી સાથે મેરેજ કયાડ પછી તમે મારી જોડે બહુ વાતચીત કેમ નથી કરતા? 
પમત: હુું પરણેલી સ્ત્રીઓ જોડે વધારે લપ્પન છપ્પન નથી કરતો! 
 
એક સવે અનસુાર ૪૦% લોકો પોતાની પત્નીથી પરેશાન છે! બાકીના ૬૦% લોકોએ પત્નીનાું ડરથી 
સવેમાું ભાગ નદહ લીધો! 
 
સવારે પત્નીએ આવીને પછૂ્ુું ચા-નાસ્તો? પમતએ કહ્ુું બનાવી િે, એટલે પત્નીએ પમતને પછૂ્ુું કે 
આ મોિી એક જ દિવસમાું ત્રણ િેશમાું કેવી રીતે ફરી શકે છે? 
પમત: જો પત્ની ના હોય તો માણસ એક જ દિવસમાું મોસ્કો, કાબલુ, લાહોર ફરીને દિલ્હી આવી શકે 
છે, પરુંત ુપત્ની સાથે હોય તો “બીગ બજારમાું” જ સાુંજ થઇ જાય...પછી નાસ્તો કે ચા કશુું આવ્ર્ુું 
નદહ! 
 
ચુંરગપુ્ત: ચાણક્જી, જો નશીબમાું પહલેેથી જ લખાયેલુું હોય તો પછી કોમશશ કરવાનો શુું અથડ? 
ચાણક્: મહારાજ, નશીબમાું જ લખ્ર્ુું હોય કે કોમશશ કરવાથી જ મળશે  
 
બાપએુ બીડી સળગાવવા માચીસ લીધી અને એક િીવાસળી સળગાવી, તે સળગી નદહ એટલે 
બીજી લીધી, તે પણ સળગી નદહ એટલે ત્રીજી લીધી અને તે સળગી એટલે તેને બઝુાવીને ખીસામાું 
મકૂી અને બોલ્યા આ કામની છે  
 



 

 

મવિેશમાું કોઈ હોસ્પીટલમાું િોસ્તને જોવા જાય તો તેને માટે ફૂલ લઇ જાય અને કહ ે“ગેટ વેલ 
સનુ”. આપણે ત્યાું જઈને કહશેે, “નસડ મસ્ત છે”, બે-ચાર દિવસ વધારે પડયો રહ ે
 
अटल जी, मोदी जी और योगी जी को देर्कर सोचता हूिं फक बबना बीिी िाला आदमी ही कामयाबी के 
मिर्र को छूता है, लेफकन फफर राहुल गााँधी को देर्कर िापस चुपचाप बैठ जाता हूाँ। 
 
ગજબનો તડકો છે! સાુંજ પડે ને મોઢુ શરિ પવાર જેવ ુથઈ જાય છે ! 
 
સાલુું ચણાનો લોટ કોકને છૂટો મારો તો સામેવાળાને ખમણ વાગે એવી ગરમી છે 
 
એક લ ૂઅને એકલુું બને્ન બહુું લાગે 
 
પરણેલા માણસોને આ ઉનાળામાું એક સલાહ, પાણીની બોટલ ફ્રીઝમાુંથી કાઢો તો પાછી ભરીને 
મકૂી િેવી નહીતો પાણીની બોટલથી શરુ થયેલુું લેકચર કઈ બોટલપર જઈને અટકશે તે ખબર 
નદહ! 
 
લગ્ન વખતે છોકરો અને છોકરી બુંને જણા સમજુતી કરે છે. છોકરી મા-બાપને છોડી િે છે અને 
છોકરો સખુ-શાુંમત અને સારા દિવસોની આશા છોડી િે છે! 
 
બાળપણમાું તો અમે પણ કનૈયા જેવા ક્ટુ લાગતા હતાું, આ તો નોકરીની ભાગિોડમાું ભૈરવનાથ 
જેવા બની ગયા 
 
એક િી બાપ ુઅને એનાું માણસો ગામમા આંટો મારવા નીકળયાું. બાપનુ ુધ્યાન પેઢીએ બેઠેલા શેઠ 
પર ગર્ુું. બાપ ુકે્ શેઠને લાફો મારી િવ. માણસો કે્ કા બાપ ુએનો કુંઇ વાુંક? બાપ ુકે્ ઇતો 
વાણીયા સે, કોઈ િી વાુંક મા ના આવે. એટલે એને નઈ મારવાનુું ? એક માણસ કે્ બાપ ુબુંધાય 
િેવતાને પડતા મકૂી હનમુાનને હડફેટે નો ચડાય, એમ બુંધાયને પડતા મકૂી વાણીયાની હડફેટે નો 
ચડાય. એમાું આપણને જ નકુસાની થાય. બાપ ુકે્ ઇ વાણીયા િાળભાતીયાું શુું કરી લેવાના? 
બાપએુ પેઢીએ જઈ વાણીયાને બે લાફા જીકી િીધા. વાળણયો ઊભો થઈ ગયો ને બોલ્યો, ઘણી 



 

 

ખમ્મા, ઘણી ખમ્મા બાપનેુ! ધન ઘડી ને ધન ભાગ્ય મારા, સરૂજ કઈ બાજુ ઉગ્યો? આજ ગામધણી 
મારી પેઢીએ? પધારો, પધારો બાપ.ુ એલાવ પાણી લાવ પછી ચા મઈુક. એલા છોકરા ગરમ 
હળિર લઈ આવ. બાપ ુમુુંજાઇ ગયાું. ચા પાણી તો ઠીક પણ હળિર શેના માટે?  

વળણયો: બાપ ુતમે મને લાફો માયો, આપના હાથ કોમળ, મારો ગાલ કઠણ. મને મારતા તમારા 
હાથને ઘણ ુકષ્ટ પડ્ ુહશે એટલે હળિર લગાડવી પડે. બાપનુી આંખમા પાણી આવી ગયાું. ઓહ 
,હો ,હો, ધન્ય છે વાણીયા તારી દિલિારીને, તારી િયા, કરુણાને અને ફટ છે મારી જજિંિગીને, મે 
તારા જેવા સજ્જજનને હાથ ઉપડયો? માફ કરી િે શેઠ મને? 

શેઠ કે્ અરે બાપ,ુ માવતર તો છોકરાવને મારે તો સારા સાટુ જ. એમાું છોકરાવન ુજ ભલ ુથાય. 
તમે લાફા માયાડ તો મારુ સારુ મવચારીને જ માયાડ હશે.  

બાપ ુકે્ શેઠ ત ુ મારા ગામ ન ુનાક. અડધી રાતે કામ હોય પડકારો િેજે અને બાપએુ ડોકમાથી બે 
તોલાની માળા શેઠના છોકરાના ગળામા નાખી હાલતા થયા.  

થોડે'ક આઘે ગયાું તઈ ઓલા માણસે કીધુું કે બાપ ુમે ના પાડી'તી ને કે ન્યા નો જવાય. નકુસાની 
આપણને જ થાય. બે લાફા મારીને કુટુમ્બની મમલકતમાથી બે તોલા ઓછુ કર્ુડ ને. ઘેરે તમારા 
છોકરાને કોઈ િી આઠાનાય િયો છો? પછી તો બાપ ુય હલવાણા, બાપ ુકે્ એની પેઢી કે ઘર 
પાહથેી મનકળે ઇ બીજો, બાપ ુએ સમ ખાય લીધા બોલો? 

 
કોઈ યોગીજીને કહો કે એમને પાુંચ વર્ડ માટે મખુ્યમુંત્રી બનાવવામાું આવ્યા છે, “નાયક” દફલ્મના  
અનીલકપરૂની જેમ ચોવીસ કલાક માટે નદહ કે આમ ધડાધડ મનણડયો લેવા માુંડયા! 
 
યોગીજી બાથરૂમમાું પહોંચ્યા તે પહલેા ત્યાું બે લોક હાજર હતા.  
યોગીજી: તમે કોણ છો? જવાબ મળ્યો, “કેમેરામેં રાજેશ કે સાથ અંજના ઓમ કશ્યપ...સબ સે 
તેજ...યોગીજી સે ભી તેજ.... “આજ તક” 
 
આ મેસેજ તમારા જે મમત્રો પાસે ટુ વ્હીલર છે એમને મોકલજો કે તમારા ટુ વ્હીલરને તડકામાું પાકડ  
કરશો નદહ, પછી તમને જ સીટ ગરમ લાગશે, મારે શુું? 
 



 

 

હજી એવા િાળા આવવાના કે છોકરુ છી કરવા બેઠુ હયસે તોય એની માુંર્ ુફોટો પાડી ન મકુસે, 
માય જપલ ુપપલ ુફીલીંગ રીલેક્સ 
 
 
એક માણસ ભગવાનને પ્રાથડના કરતો હતો, હ ેભગવાન મારા ધુંધામાું બરકત આપો. ત્યાું પાછળથી 
એક ભાઈ બોલ્યા, કોઈ એને “આમીન’ ના કહતેા, સાલો “કફન” વેચે છે  
 
મુંદિરનાું પજુારીને “ઝાડા” થયા. તેણે ડોક્ટરને પછૂ્ુું, કઈ બાબતની કાળજી અને ધ્યાન રાખવાનુું? 
ડોક્ટર: શુંખ જોરથી ના વગાડતા! 
 
દુમનયાના સૌથી મનિોર્ ચહરેા માટે હરીફાઈ રાખવામાું આવી. જેની ફાઈનલમાું સતેુલુું નાનુું બાળક, 
બોસની સામે ઉભેલો એમ્પ્લોઇ, માકડશીટ લઈને મા-બાપ સામે ઉભેલો છોકરો, નવો પરણેલો 
જમાઈ. પરુંત ુએમાું સૌથી મનિોર્ ચહરેો બતાવનાર કોણ પહલેે નુંબરે આવ્ર્ુું ખબર છે? પત્ની સામે 
ઉભેલો “બેંગકોક” રીટનડ પમત! 
 
એક કપલ ને શેર માટી ની ખોટ હતી, એટલામા એક બાબા આવ્યા અને કહ્,ુ હ ૂતમારા માટે 
બરીનાથમા એક િીવો કરીશ તમારી મનોકામના જરૂર પરૂી થશે. િળક્ષણા હ ૂજ્યારે આવ ુત્યારે 
આપજો કહી ચાલ્યા ગયા. 12 વર્ડ પછી બાબા િળક્ષણા લેવા આવ્યા ઘર મા િશ છોકરાઓ રમી 
રહ્યા હતા. બાબાએ કહ્,ુ માતે, મારી િળક્ષણા  લાવો અને તમારા પમતિેવ  કયા છે?  
પજત્ન: બરીનાથ *િીવો* ઓલવવા  ગયા છે 
 
ગુંગા ડોશી: તારા બાપા હુું કરે સ ? 
લાખો: મનજીભાઇ ના ફળીયામાું સુંડાસ કરે સ 
ગુંગા ડોશી: રોયા શુું બોલ સો એનુું ભાન સે ? 
લાખો: કેમ? મારા બાપા કડીયા સે ને મનજીભાઇના ઘરે સુંડાસન ુકામ હાલે સ 
 
ઓપેરશન સમયે િિી: સાહબે કેટલા દિવસ હોક્સ્પટલમાું રહવે ુું પડશે? 
ડૉક્ટર: ઓપેરશન સક્સેસ જાય તો એક અઠવાડીર્,ુ નહીંતર અડધો કલાક 
 



 

 

આળલયા ભટ્ટ ફૂલવાળની દુકાને ગઈ અને કહ્ુું ભાઈ, પાુંચ “એમપ્રલ”નાું ફૂલ આપજેને! 
 
િીકરા ઉઠ, મકુલાએ “જીઓ પુંિર દિવસ વધારે ફ્રી કરી િીધુું છે! 
 
યોગીજી રોજબરોજ સખત પગલા લઇ રહ્યા છે ત્યારે પુંજાબમાું મસદ્ધુ કોમેડી શો કરશે કે નદહ 
તેનાથી આગળ વધી શક્ુું નથી  
 
“ખોફ” કોને કહવેાય? કેજરીવાલ હજુ સધુી યોગીજીની મવરુિ એકપણ શબ્િ બોલ્યા નથી એને 
કહવેાય યોગીજીનો ખોફ  
 
જે રીતે કુુંવારાઓ પી.એમ. અને સી.એમ. બની રહ્યા છે એ જોઇને લાગે છે કે રાહલુ ગાુંધી પરણેલા 
છે પણ બતાવતા નથી  
 
 
પત્નીઓ એમના પમતને જેટલુું સતાવે છે તેના કરતા પત્નીઓને એમની કામવાળી વધારે સતાવે 
છે, બધુું કમોનુું ફળ છે! 
 
ટીચર: ઔરુંગઝેબના નાનાભાઈનુું નામ બતાવો 
જગ:ુ પરસેવેરેબઝેબ! 
 
 
લગ્નના બે દિવસ પછી વરરાજા એની પત્ની જે બ્ર્ટુીપાલડરમાું લગ્નના દિવસે શણગાર કરવા ગઈ 
હતી ત્યાું ગયો અને એ બ્ર્ટુીપાલડરવાળી મેડમને આઈફોન-૭  ખબુ સરુત પેકીંગમાું ભેટ તરીકે 
આપ્યો. મેડમ એકિમ ખશુ થઇ ગઈ અને તેનો આભાર માનવા લાગી. ખશુ થતા થતા મેડમે 
ડબ્બો ખોલ્યો તો એમાુંથી નોદકયા ૧૧૦૦ ફોન નીકળ્યો. જેની અંિર ળચઠ્ઠીમાું લખ્ર્ુું હત ુું, “Same 
Feelings” 
 
આજકાલના છોકરાઓની હાલત પણ ગજબ છે. સામેવાળી મપિંકી સેટ થતી નથી અને ફે્રન્ડ રીક્વેસ્ટ 
અમેદરકામાું બેઠેલી છોકરીને મોકલે છે! 



 

 

 
પત્ની: હવે તો હિ થઇ ગઈ છે, હુું મારે મપયર જતી રહુું છુું અને ફરી પાછી કોઈ દિવસ આવવાની 
નથી. આ સાુંભળીને પમત જોર જોરમાું હસવા માુંડયો. 
પત્ની: એમાું હસવા જેવુું શુું છે? 
પમત: જતા પહલેા એક ખબર સાુંભળતી જા....કાલે તારી મમ્મી તારા પપ્પા સાથે લડીને પોતાને 
મપયર જતી રહી છે એવો તારા પપ્પાનો ફોન હમણા જ આવ્યો હતો  
 
બાપ:ુ જગલા, વાળ નાના કરી િે  
જગલો હજામ: કેટલા કરી િઉં બાપ?ુ 
બાપ:ુ એટલા કરી નાખ કે સુંતોકબાનાું હાથમાું નદહ આવે! 
 
આજકાલ તો ર્.ુપી.માું એસ.પી. અને બી.એસ.પી.વાળાઓ પોતાની સેલ્ફ સ્ટાટડ  બાઈક પણ દકક 
મારીને સ્ટાટડ  કરે છે, એમને લાગે છે કે બટન િબાવતા જ ગાડી ભાજપના કાયાડલયમાું ના પહોંચી 
જાય!(વોટીંગ મશીનની જેમ) 
 
ભારતનુું મોટામાું મોટુું સેક્સ ચેન્જ ઓપરેશન કર્ુું? 
જવાબ: ક્વીન મવક્ટોદરયા ટમમિનશ બની ગર્ુું છત્રપમત મશવાજી ટમમિનશ! 
 
તારક મહતેાના આટલા બધા સ્ત્રી પાત્રો રોજે રોજના આટલા બધા ખશુ કેમ રહતેા હશે? પછી 
સમજાર્ુું કે કોઈના ઘરમાું “સાસ”ુ જ નથી! 
 
ચા ના સ્ટોલ પર હવે કપમાું સાવ એટલી ચા આવે કે આપણને એમ થાય કે, ચા પીવડાવે છે કે 
પોળલયોના ટીપા? 
 
પત્ની: સાુંભળો, “બાહબુલી” સારી છે, જોઈ લો! પમત વોટ્સએપ ચલાવતો બહાર ગેલેરીમાું જતો 
રહ્યો  
પત્ની: અંિર આવી જાવ, મેં “બાહબુલી” કહ્ુું હત ુું, “બાજુવાળી” નદહ! 
 



 

 

લાુંબ ુજીવવુું હોય તો ખોરાક અડધો કરો, પાણી બમણુું કરો, કસરત ત્રણ ગણી કરો, હસવાનુું ચાર 
ઘણુું કરો અને ઘરવાળીની કહ્ુું બધુું કરો! 
 
એક ફેમીલી “શોલે” જોઇને આવ્ર્ુું, હજુ શોલેનો નશો ઉતયો ન હતો. 
પમત(મજાકમાું પત્નીને): બસુંતી નાચ!  
ત્યા જ તેમનો નાનો છોકરો બોલ્યો, “ઇસ કુતે્તકે સામને મત નાચના!” 
 
પાુંચ મમનીટ લાુંબી દકસ કયાડ પછી છોકરી થાકી ગઈ. તેને છોકરાને પછૂ્ુું પાણી છે? છોકરાએ 
બેગમાુંથી ળબસલરીની બોટલ કાઢીને આપી. એટલે છોકરીએ પછૂ્ુું બોટેલુું નથી ને? નવરાત્ર ચાલે 
છે, આને કહવેાય સુંસ્કાર! 
 
ઘઘૂો: આ જે છોકરીઓ મોઢે દુપટ્ટા બાુંધીને ફરે છે ને એની ઉપર પ્રમતબુંધ લાગી જવો જોઈએ. 
ભોપલો: કેમ અલા? 
ઘઘૂો: શુું કેમ? િસ િસ દકલોમીટર એની વાુંહ ેપેરોલ બાળવુું અને છેલ્લે દુપટ્ટો કાઢે ત્યારે ડોશી  
નીકળે એટલે!  
 
अब्दलु(गुवसे में अपनी बेगम से): तलाक,तलाक,तलाक 
नगमा(और भी ज्यादा गुवसे से): योगी,योगी,योगी 
अब्दलु(विनम्रतासे): मजाक,मजाक,मजाक 
 
मिक्षक: ''जान में जान आना", इस मुहािरे का अथस बताओ! 
छात्र: सर, “गभसिती होना”! 
 
"મારુું હજી કાુંઈ નક્કી નહીં, હુું તને સાુંજે કહુું !". ગજુરાતીઓની આ ઓદફમશયલ 'ના' પાડવાની 
પિમત! 
 
હવે લગ્નમાું સાતની જગ્યાએ આંઠ વચનો હશે. આંઠમ ુવચન હશે, હુું "WhatsApp" અને 
"Facebook" કરતા વધ ુવખત પમતને આપીશ! 
 



 

 

પસીયો: એલા આ ગાલ પર લોહી કેમ નીકળ, શુું વાગ્ર્ ુ? 
ભરૂો: ખીલી 
પસીયો: ખીલી? પણ ગાલ પર કેમ? 
ભરૂો: ખીલી હામેવાળીના સેન્ડલમાું હતી 
 
મને િારૂની બોટલનો સ્વભાવ પસુંિ પડયો. જે પોતે ખાલી થઈને બીજા લોકોને “ફૂલ” કરી નાખે છે. 
આનુું નામ મનસ્વાથડ સેવા! 
 
સાધ:ુ અમે વરસો સધુી વાત નથી કરતા એને મૌન વ્રત કહવેાય છે. 
ભક્ત: પ્રભ ુઅમે એને લગ્ન કહીએ છીએ 
 
પત્ની: તમે મને છોડી તો નદહ િયો ને? 
પમત: ના રે... 
પત્ની: હુું જાડી થઇ જઈશ તો પણ? 
પમત: નદહ છોડુું...  
પત્ની: હુું ગાુંડી થઇ જઈશ તો પણ? 
પમત: છોડી છે હજુ? 
 
છોકરો(પોતાની ગલડફે્રન્ડને): મારી પાસે મારા મમત્ર જેવી કાર નથી પરુંત ુહુું તને મારી આંખોની 
પાુંપણો પર બેસાડીને ફેરવીશ, મારી પાસે એટલુું મોટુું ઘર નથી પરુંત ુહુું તને મારા મવશાળ દિલમાું 
રાખીશ, એના જેટલા પૈસા મારી પાસે નથી પણ હુું તને મજુરી કરીને ખવડાવીશ. બોલ તારે બીજુ ું 
શુું જોઈએ છે? 
ગલડફે્રન્ડ: બસ કર ગાુંડા, રડાવીશ કે શુું? ચાલ, તારા એ િોસ્તનો ફોન નુંબર તો આપ! 
 
જીગો િવાવાળાની દુકાને ગયો અને દુકાનવાળાને કહ્ુું તમારી થોડી મિિ જોઈએ છે, કરશો? 
દુકાનિાર: હા...હા..બોલ શુું મિિ કરુું? જીગાએ બાટલીમાુંથી એક ચમચી ભરી અને દુકાનવાળાને 
આપીને કહ્ુું, મીઠી છે? 
દુકાનવાળો: નાું, થોડી ખારી છે  
જીગો: બસ, એજ જાણવુું હત ુું, ડોકટરે કહ્ુું હત ુું કે પેશાબ ટેસ્ટ કરાવીને જુવો શગુર છે? 



 

 

 
યોગીજી: મેં ખેડૂતોનુું એક લાખ રુપોયા સધુીનુું કરજ માફ કરી િીધુું 
મોિી: આ તો કશુું જ નથી પણ અમે તો મવજય માલીયાનુું............. 
 
નસડરીના છોકરાએ એક્ઝામ પેપર ઉપર સ ુસ ુકરી નાખ્ર્ુું. 
ટીચર: આ તે શુું કર્ુું? 
છોકરો: મમ્મીએ કહ્ુું હત ુું કે જે પહલેા આવતુું હોય તે જ કરજે 
 
પત્નીએ પમતને મેસેજ કયો, “કેટલીવારમાું આવો છો?” 
પમત: િસ મીનીટમાું આવુું છુું, વાર લાગે તો મેસેજ પાછો વાુંચી લેજે  
 
પરણેલાની સમસ્યા: ઘરમાું રહવેાય નહીં અને બહાર જવાય નદહ 
કુુંવારાઓની સમસ્યા: બહાર નીકળે તો “લ”ૂ લાગે અને ઘરમાું એકલુું લાગે! 
 
ઘણી કહવેત મળૂથી જ ખોટી હોય છે, િા.ત. “ધાર્ુું ધણીનુું થાય” 
 
િીકરો: પપ્પા તમે જેવી રીતે મારો છો એવી રીતે િાિાજી પણ તમને મારતા હતા? 
પપ્પા: હા, બેટા ળબલકુલ મારતા હતા  
િીકરો: તો આ ખાનિાની મારામારી ક્ાું સધુી ચાલશે? 
 
 
બોસે કુંપનીમાું એક સુુંિર ર્વુતીને સેકે્રટરી તરીકે નોકરીએ રાખી. િસ દિવસ પછી બોસે ૩૦મા 
માળ પરથી કુિીને આપઘાત કીધો. પોલીસે પેલી ર્વુતીની ઉલટ તપાસ લીધી. 
પોલીસ: આખરે એવુું શુું થર્ુું કે તારા બોસે આપઘાત કરવો પડયો  
છોકરી: એ તો ખબુ જ સારા સ્વભાવના હતા. મારા માટે એમને ખબુ લાગણી હતી. ફક્ત િસ જ 
દિવસની મારી નોકરીમાું એમણે મને બે લાખનો ડે્રસ, ૧૫ લાખનો ડાયમુંડનો હાર આપ્યો અને એક 
ફ્લેટ પણ બકુ કરી આપ્યો. પરમ દિવસે એ મારા માટે પાુંચ લાખની ડાયમુંડની વી.ટી. લઇ 
આવ્યા.  
પોલીસ: પછી શુું થર્ુું? 



 

 

છોકરી: એમને મને પ્રપોઝ કર્ુું અને તે વખતે મારા પપ્પાનો ફોન આવ્યો. મેં મારા પપ્પાને કહ્ુું કે 
તમે અહી હોત તો તમને ખબર પડતે કે મારા બોસ મને કેટલો પે્રમ કરે છે. તમે જ છો કે મને 
કાયમ કહ્યા કરો છો કે પપ્પ ુિીકરા, છોકરી બનીને ફર ફર ના કર. પછી ખબર નદહ આટલુું 
સાુંભળીને મારા બોસે બારીમાુંથી સીધી નીચે છલાુંગ મારી િીધી! ઉપિેશ: માકેટમાું પૈસા લગાવતા 
પહલેા પ્રોડક્ટ મવશે પરેુપરુી માદહતી મેળવી લો! 
 
પહલેા એક જણાએ લાલ મસગ્નલ તોડીને સ્કુટર કાઢ્ુું એ જોઇને બીજા પાુંચ જણા પણ મસગ્નલ 
તોડીને નીકળી ગયા. પોલીસે પહલેાને જવા િઈને બાકીના પાુંચને િુંડ કયો. એટલે એ બધાએ 
ઇન્સ્પેકટરને પછૂ્ુું એને કેમ જવા િીધો? 
ઇન્સ્પેકટર: એ અમારો માણસ છે, પાછો આવીને તમારા જેવા ચાર-પાુંચને ફસાવશે. માચડ એન્ડીંગ 
છે, ટાગેટ પરૂો કરવાનો છે! 
 
બાપ: આ વખતે ત ુું જો પરીક્ષામાું નાપાસ થઈશ તો ત ુું મને પપ્પા ના કહતેો  
બાપ(એક્ઝામ પછી): તારુું રીઝલ્ટ શુું આવ્ર્ુું? 
િીકરો: મગનભાઈ દિમાગ ખરાબ નદહ કરો, તમે બાપનો હક્ક ખોઈ ચકુ્ા છો! 
 
 લેટેસ્ટ ન્ર્ઝુ; મશવસેનાનાું એમ.પી. રવીન્ર ગાયકવાડના સેલફોન પ્રોવાઈડરે એના સેલફોનમાુંથી 
 "aeroplane" મોડ “disable” નાખ્યો! 
 
રાજકોટની શાળામાું આજે પકડાયેલો પે્રમપત્ર, “ઉનાળામાું બાજરી અને મશયાળામાું કપાસ, સુંતડુી 
તારી યાિમાું સાતે સાતમાું નાપાસ” 
 
હમણાું પરીક્ષામાું પછુાયેલો સવાલ,  
પ્ર: દુમનયાના બે ઘાતક અને ખતરનાક હથીયારના નામ આપો( માકડ - 10 ) 
જ: પત્નીનાું આંસ ુઅને બાજુવાળા ભાભીની સ્માઇલ 
 
આજકાલ િરેક જગ્યાએ સ્ત્રીઓ િારુ બુંધ કરવા માટે આંિોલનો કરે છે. જે દિવસે અમે મદહલાઓની 
લીપ્સ્ટીક, પાઉડર, ક્રીમ મવરુિમાું આંિોલન પર ઉતરીશુું ત્યારે મદહલાઓ મોઢુું બતાવાવને લાયક 
નથી રહવેાની – ભડકેલો િારુડીયો    



 

 

 
જીગો: હલ્લો, પમ્મી ડાળલિંગ શુું કરે છે? 
સ્ત્રી: કોણ? 
જીગો: હુું તારો આમશક 
સ્ત્રી: ત ુું જીગો બોલે છે? 
જીગો: હા, હુું જીગો, મારી જાને મન 
સ્ત્રી: ત ુું જેન્તી જોખમનો છોકારોને? 
જીગો: હા, તને મારા બાપનુું નામ કેવી રીતે ખબર? 
સ્ત્રી: ડોબા, તારા બાપનુું શુું તારા આખે આખા ખાનિાનનુું નામ ખબર છે. તે પમ્મીને નદહ પણ 
મમ્મીને ફોન કયો છે, ઘરે આય પછી તારી ખબર.... 
 
ગોરધન (સુંસ્કૃતના પ્રોફેસરને): हीन िोरक नपाम्रधु।, हीन िोरक नपाद्यम॥, સાહબે આ શ્લોકનો 
અથડ શ ુથાય? પ્રોફેસર સાહબેે ખબૂ મવચાર્ુું, ઘણી ચોપડીઓ વાુંચી, આખી લાયબે્રરી ફરી વળ્યાું 
ગગુલ પણ જોર્ુું. 4 દિવસ પછી પ્રોફેસર ગોરધન પાસે આવ્યાું અને સમપડણ ભાવે પછુ્ુું કે તેં આ 
શ્લોક ક્ાું વાુંચ્યો? મને આનો અથડ સમજતો જ નથી. ગોરધન થોડુ હસ્યો ને કહ ેસાહબે આમાું 
શ્લોક બ્લોક જેવુું કાુંઇ જ નથી જરા ઊલટુું વાુંચી જુઓ... સમજાય જશે 
 
પ્રશ્ર્ન: જણાવો “Surround Sound System” શુું છે? 
જવાબ: તમારી પત્ની તમારી સાથે કારમાું આગળ બેઠી હોય અને તેની મમ્મી અને બહને પાછળની 
સીટ પર બેઠા હોય!  
 
એક સન્યાસીને મેં સહજ પછૂ્ુું, બાબા, કેમ છો? 
સન્યાસી: બેટા અમે સન્યાસી માણસ . અમારો રામ રાખે એમ રહીયે. સન્યાસીએ મને પણ  મવવેક 
ખાતર પછૂ્ુું, બેટા ત ુું કેમ છે? મેં કહ્ુું, બાબા, અમે સુંસારી માણસ અમારી સીતા રાખે એમ રહીયે. 
 
એક દિવસ એક મસુાફરે ટેક્ષીના ડ્રાઈવરને પછુવા તેના ખભા પર હાથ મકુ્ો. ટેક્ષી ડ્રાઈવરે 
ગભરાટમાું સ્ટીયરીંગ પરનો કાબ ુગમુાવ્યો અને ટેક્સી ફૂટપાથ પર ચઢાવી િીધી. સારે નશીબે 
બુંનેને કોઈ ઈજા નદહ થઇ. મસુાફરે ટેક્સી ડ્રાઈવરની માફી માુંગી એટલે ટેક્સી ડ્રાઈવરે કહ્ુું સાહબે, 



 

 

આમાું તમારો કોઈ વાુંક નથી. આજે મારો ટેક્ષી ચલાવવાનો પહલેો જ દિવસ છે. આજ સધુી હુું 
“શબવાદહની” ચલાવતો હતો! 
 
રામ કથા ચાલતી હતી, ત્યાું માઈક પર એનાઉન્સમેન્ટ થર્ુું, “ચુંપકભાઈ જ્યાું હોય ત્યારથી ઘરે 
જાય, ચુંપાભાભી રાહ જુવે છે”. ચુંપક તરત ઉભો થઈને ચાલવા માુંડ્ુું, ત્યાું જ ચુંપાએ બમુ મારીને 
કહ્ુું, હઠેો બેસ, હઠેો...આ તો ત ુું કથામાું બેઠો સ કે બીજે ચ્યાય ભટકે સે તે ચેક કરતી હતી! 
 
યમરાજ: તારો પાપ નો ઘડો ભરાઈ ગયો છે! 
કમવ: હા તો વાુંધો નદહ, નળ બુંધ કરી િયો, નાની નાની વાતમા કેવા નઈ આવવાનુું! 
 
છોકરો: પપ્પા, ટીચરે “કુલ્ફી” મુંગાવી છે. બ્ર્ટુીફૂલ ટીચરને મળવા પપ્પા બહાના જ શોધતા હતા. 
પપ્પા: ત ુું કુલ્ફી લઇ જશે તો ટીચરના ઘર સધુીમાું પીગળી જશે. તારા ટીચર પાસે જ રહ ેછે માટે  
હુું જ સ્કુટર પર જઈને આપી આઉં છુું. 
મપતા: ટીચર, કુલ્ફી  
ટીચર: શા માટે?  
પપ્પા: તમે મારા છોકરા પાસે મુંગાવી એટલે  
ટીચર: તમારો છોકરો “S” બોલી નથી શકતો, મેં તો સ્કુલ ફી મુંગાવી હતી! 
 
“મસ્તાની” બાજીરાવની બીજી પત્ની હતી જેને બાજીરાવ ખબુ જ પે્રમ કરતો હતો. “મમુતાઝ” 
શાહજહાની આંઠમી પત્ની હતી કે જેને તે જીવ કરતા પણ વધારે ચાહતો હતો. “જોધા” અકબરની 
ત્રીજી પત્ની હતી જેની પે્રમ કહાની અમર થઇ ગઈ. કોઈ એ પોતાની પહલેી પત્નીને પે્રમ નથી 
કયો. આ તો ફક્ત તમારી બેઝીક જાણકારી માટે છે, મહરેબાની કરીને એનુું અનકુરણ નદહ કરશો. 
 
પપ્પ ુકાર ધોતો હતો ત્યાું આંટીએ એને પછૂ્ુું, કાર ધવેુ છે? 
પપ્પ:ુ ના, કારને પાણી પીવડાવુું છુું, કિાચ મોટી થઈને “બસ” બની જાય! 
 
 
કાલે એક બેનન ુDP જોર્.ુ મે દકધ,ુ "UP ના લાગો છો"? બેને મને કીધુું, "હા, તમને કેવી રીતે 
ખબર પડી?". મે કીધુું, "માયાવતી જેવા લાગો છો". મને બ્લૉક કરી િીધો, બોલો! 



 

 

 
સ્મશાનમાું: તમારી પાસે આધાર નુંબર છે? 
જવાબ: પણ અમે બધા તો મરેલા છીએ  
તે નદહ ચાલે, “આધાર” બતાવો અને પછી “મનરાધાર” થાવ! 
 
મા(પે્રગનન્ટ િીકરીને): િીકરી, તારા પેટ પર આધાર નુંબરનો ડામ લગાવી િે 
િીકરી: તેથી શુું થશે? 
મા: આવનારુું બાળક આધાર નુંબર સાથે જ આવશે! 
 
ડોક્ટર: તમારે રોજ સવારે કે કપ હુુંફાળું પાણી પીવાનુું  
ભરૂો: એ તો હુું છેલ્લા ૧૫ વરસથી પીવુું છુું, મારી પત્ની તેને “ચા” કહ ેછે! 
 
ગળણતના મશક્ષક સ્ટાફ રુમમા બેસીને ખાલી ડબામા રોટલી ડૂબવીને ખાતા હતા. તે જોઇને 
ગજુરાતીના મશક્ષક બોલ્યા અલ્યા ડબામા શાક તો નથી? 
ગળણત મશક્ષક: અમે શાકને X (એક્સ) ધારેલ છે 
 
પત્ની: સાભળો, બસમાું તમને લોકોએ આટલા કેમ માયાડ? 
પમત: બસમાું મારા પસડમાુંથી એક ફોટો નીચે પડી ગયો અને તે એક મદહલાના પગ નીચે આવી 
ગયો. મેં તેમને કીધુું કે મેડમ જરા સાડી ઉપર કરો ને, મારે ફોટો લેવો છે. લોકોએ મને પીટી િીધો  
 
સ્ત્રી: હ ેપ્રભ ુઅમે કરવાચોથ કરીએ છીએ તો પણ અમારા પમતનુું આર્ષુ્ય કેમ લાુંબ ુનથી થત ુું? 
પ્રભ:ુ હ ેનારીઓ, કરવાચોથનુું વ્રત સતર્ગુ માટે હત ુું અને કળર્ગુમાું જો પમતને લાુંબ ુજીવાડવા 
માુંગતા હો તો “મૌનવ્રત” રાખવાનુું હોય છે, િર અઠવાદડયે ચાર દિવસ( શની-રવી ફરજીયાત). 
 
જજ: તને કયા ગનુા માટે અહી લાવવામાું આવ્યો છે? 
કેિી: સાહબે, છોકરાઓના અપહરણ કરવા માટે  
જજ: ગાુંડા, આ રીતે છોકરાઓના અપહરણ કરીને ખુંડણી માુંગીને પૈસા વસલુ કરવા એ ખોટુું કામ 
છે. એના કરતા તો ત ુું કોઈ પ્રાઈવેટ સ્કુલ ખોલી િે, જેથી ત ુું કાયિેસર આ બધુું કરી શકીશ! 
 



 

 

છોકરો: મારા બધા ફોટાઓ પાછા મોકલી આપ, મેં નવી ગલડફે્રન્ડ શોધી લીધી છે  
ગલડફે્રન્ડે ૩૦ ફોટાઓ મોકલ્યા અને કહ્ુું કે આમાુંથી તારો ફોટો શોધીને લઇ લેજ, મને તો તારી 
મસકલ પણ યાિ નથી! 
 
છોકરો: ત ુું છોકરી થઇને િારુ પીવે છે? 
છોકરી: તો શુું ૨-૪ પેગ માટે જેન્ડર બિલાવી નાખુું? 
 
પત્ની વોડકા પીતી હતી ત્યાું તેનો પમત આવ્યો એટલે પત્નીએ તેને પછૂ્ુું, ત ુું કોણ છે? 
પમત: અરે ગાુંડી, હુું તારો પમત છુું, ત ુું મને ભલૂી ગઈ! 
પત્ની: ભાઈ સાહબે, િારૂનો નશો િરેક ગમને ભલુાવી િે છે. 
 
ટીચર: જીગા, બોલ ળબ્રટાનીયા ટાયગર ળબસ્કીટ પર જે લીલુું ટપકુું છે તેનો શુું મતલબ? 
જીગો: એનો મતલબ ટાયગર ઓનલાઈન છે  
 
સાુંતા ન્ર્ટુન જેવો સાયન્ટીસ્ટ બનવા માુંગતો હતો. ઘણી રીસચડ કયાડ પછી તેણે શોધ કરીને 
મોશનનો ચોથો મનયમ શોધી કાઢયો, “he wrote the 4th law of motion: "Loose motion can 
never be done in slow motion"! 
 
પત્ની: આજે મેં તમારા માટે નવી ડીશ બનાવી છે, જે ખાતાની સાથે જ ગરમી ગાયબ! 
પમત: એવી તે તે કઈ આઈટેમ બનાવી છે મપ્રયે? 
પત્ની: નવરત્ન તેલના “િાલવડા” 
 
એક બહનેે ડોક્ટરને એક્ઝામમનેશન રૂમમાું કહ્ુું, ડોક્ટર સાહબે, મારા પમતને અંિર બોલાવો, મને 
કમ્ફટેબલ નથી લાગત ુું.  
ડોક્ટર: બહને, મારા પર મવશ્વાસ રાખો, હુું ડોક્ટર છુું અને સજ્જજન છુું  
બહને: ના...ના...એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આ તો તમારી દરસેપ્શનીસ્ટ આગળ એકલી છે અને મારો 
પમત નથી ડોક્ટર કે નથી સજ્જજન! 
 



 

 

સ્ત્રીઓની સૌથી મોટી સમસ્યા: વહ ુબને ત્યારે સાસ ુસારી નો મળે અને સાસ ુબને ત્યારે વહ ુસારી 
નો મળે. ભાભી બને તો નણુંિ સારી ના મળે અને નણુંિ બને તો ભાભી સારી ના મળે. િેરાણી બને 
તો જેઠાણી સારી ના મળે અને જેઠાણી બને તો િેરાણી સારી ના મળે. બઘા સારા મળે તો છેલ્લે  
એક કામવાળી બાઈ સારી ના મળે! 
 
નાગરોની નાતમાું “પ્રસન્નવિન” ભાઈ પીરસતા પીરસતા મપ્રયુંવિા બેન પાસે આવ્યા અને કહ્ુું, 
મપ્રયુંવિા, તમને ગનુ્દુ? બેને જવાબ આપ્યો, “ના, મને છૂુંિો”. બાજુમાું હ્રિયરુંજનરતનેશ્વરી બેઠાું 
હતાું એમણે કહ્ુું: “પ્રસન્ન વિન, મને પરુી ને છૂુંિો” 
 
િમણને ગજુરાતમાું િાખલ કરે એના કરતાું ગજુરાતને િમણમાું િાખલ કરે તો કેવ ુું? 
 
છોકરો(લગ્ન મુંડપમાું): મારો િસ છોકરીઓ સાથે અફેર હતો. 
છોકરી: મને ખબર હતી કે જયારે કુુંડલી મળી છે ત્યારે બુંનેના કેરેક્ટર પણ સરખા મળ્યા જ હશે ને! 
 
પત્ની: કોણ ગમાર છે? ત ુું કે હુું? 
પમત: મપ્રય, બધા જ જાણે છે કે ત ુું ખબુ જ ઇન્ટેળલજન્ટ છે, ત ુું એક ગમાર સાથે લગ્ન કરે જ નદહ!  
 
વાઇફ: એ સાુંભળો છો, આ વખતે આપણે “Vacation”માું ક્ાું જઈશુું? 
હસબન્ડ(રોમેન્ન્ટક અિામાું ગણગણતો): "જહાું ગમ ભી ના હો, આંસ ુભી ના હો, બસ પ્યાર હી પ્યાર 
પલે”. 
વાઇફ: જુઓ, એવુું ળબલકુલ ના બની શકે, હુું સાથે તો આવીશ...આવીશ...ને આવીશ જ! 
 
મનિોર્ સવાલ: (૧) ગોળનાું ગાુંગડા ગમ્મે એવા શેપમાું હોય તો પણ ગોળ જ કેમ કહવેાય? 
(૨) મમઠુું ખારુું હોવા છતાું મમઠુ કેમ કેહવાય? (૩) તપેલી ઠુંડી હોય તોય તપેલી શ ુકામ કહવેાય? 
 
જયારે તમે રડતા હશો ત્યારે કોઈ નદહ જુવે, જયારે તમે ચીંતામાું હો તો કોઈ નદહ જોશે, જયારે તમે 
ગસુ્સામાું હો તો કોઈ નદહ જોશે પણ એક દિવસ કોઈ છોકરી સાથે ફરવા જાવ તો સાલુું આખુું 
ખાનિાન ટીકી ટીકીને જોશે! 
 



 

 

ખશુીઓ તો પહલેેથી જ દૂર રહતેી હતી અને હવે “સપુ્રીમકોટે” ૫૦૦ મીટર વધ ુદૂર કરી િીધી!  
 
એકવાર એક નેનોવાળા ભાઈની કાર બગડી ગઈ. તેણે તેના બી.એમ.ડબ્લ્ર્.ુકારવાળા મમત્રની મિિ 
માુંગી. એટલે બી.એમ.ડબ્લ્ર્.ુકાર પાછળ નેનોને બાુંધીને તે લઇ જતો હતો. તેણે નેનોવાળાને કહ્ુું કે 
હુું જો વધારે ઝડપમાું જતો હોઉં એવુું લાગે તો ત ુું ડીપર લાઈટ મારજે. ત્યાું એક ઓડીકારવાળો 
બી.એમ.ડબ્લ્ર્.ુને ઓવરટેક કરી ગયો. બી.એમ.ડબ્લ્ર્.ુવાળો એ ભલૂી ગયો કે તે નેનોને બાુંધીને 
લઇ જાય છે. બી.એમ.ડબ્લ્ર્.ુવાળાને ગસુ્સો આવ્યો એટલે તેણે ઓડીવાળાને ઓવરટેક કરવા 
પોતાની કારની ઝડપ વધારી. બુંનેમાું રેસ લાગી અને ૨૦૦ કી.મી.ની સ્પીડે જવા લાગ્યા અને તેમાું 
તેમણે પોલીસની ચેદકિંગ માટેની બેરેક પણ તોડીને આગળ નીકળી ગયા. પોલીસવાળાએ તેના 
ઉપરી અમધકારીને ફોન કયો. અમધકારીએ પછૂ્ુું કઈ કઈ ગાડીઓ છે? પોલીસવાળાએ કહ્ુું સાહબે 
રેસ તો બી.એમ.ડબ્લ્ર્.ુ અને ઓડીની ચાલે છે, પરુંત ુનવાઈની વાત તો એ છે કે એ બુંનેને 
ઓવરટેક કરવા માટે પાછળ એક નેનોવાળો ડીપર પર ડીપર મારી રહ્યો છે! 
 
ભાજપના ર્વુા નેતાએ મમતાનુું માથુું વાઢનારને રૂ.૧૧ લાખનુું ઇનામ જાહરે કર્ુું. સામે કોલકત્તાના 
ઈમામે એ ભાજપના ર્વુા નેતાનાું માથા માટે રૂ.૨૨ લાખનુું ઇનામ જાહરે કર્ુું. એના કરતા તો 
માથા એક્સપટડ  મોિીજીને કહ્ુું હોત તો એકની જગ્યાએ િસ માથા લાવી આપતે! 
 
"લગન" શબ્િમાું જ "ગન" છુપાયેલી છે. એટલે ભડાકા તો થવાના જ 
 
એક છોકરાએ ફેસબકુમાું સ્ટેટસ મકુ્ુું, આભાર માનો કે મારી કોઈ “મમુતાઝ” નથી, નદહ તો ગલીએ 
ગલીમાું એક એક તાજમહાલ બનાવતે. એના પર એની પાડોશીએ કોમેન્ટ આપી, પહલેા ઘરમાું 
એક સુંડાસ તો બનાવી લે, રોજ સવારે લોટો લઈને ખેતરમાું જાય છે અને એ ળભખારી તાજમહાલ 
બનાવવાની વાતો કરે છે  
 
પત્નીએ સોમવારનુું વ્રત રાખ્ર્ુું  
પમત: હવે આ સોમવારનુું વ્રત શાને માટે? 
પત્ની: લગ્ન પછી સોમવારનુું વ્રત તમારા માટે સ્પષ્ટ ચેતવણી છે કે જો વધારે ચુંચપુાત કરી તો 
તમારાથી વધારે બહતેરની શોધખોળ ચાલ ુછે! 
 



 

 

ભારત જ એક એવો િેશ છે જ્યાું પછૂવામાું આવે છે કે ચાર વાગ્યાવાળી રેન કેટલા વાગે આવશે?   
 
પત્ની: આજે તમે વાસણ માુંજી કાઢો. હુું ખબુ થાકી ગઈ છુું. 
પમત: એક કામ કરીએ, એક રમત રમીએ અને જે હારે તે વાસણ માુંજે. પત્નીએ હા કહી. 
પમત: હુું એક કલરનુું નામ લઉં તો જમણો હાથ ઉંચો કરવાનો અને ફળનુું નામ લેતા ડાબો હાથ 
ઉંચો કરવાનો. પત્નીએ કહ્ુું સારુું પણ પહલેા મારો વારો. પમતએ કહ્ુું સારુું . 
પત્ની: ઓરેન્જ....પમત કહ ેસાલો આતો હુું ફસાઈ ગયો, કલર કહુું તો ઓરેન્જ ફ્રુટ પણ કહવેાય. 
બોધ: આજના બૈરાઓ જોડે પુંગા નદહ લેવાના   
 
એકવાર બાપ ુપોતાની પત્ની સાથે કોઈ જગ્યાએ જતા હતા. રસ્તામાું તેમને લતીફ લખુ્ખો મળ્યો. 
બાપ:ુ શુું થર્ુું? 
લતીફ લખુ્ખો: મેં મારી બીબીને મારી નાખી  
બાપ:ુ કેટલી સજા થઇ? 
લતીફ લખુ્ખો: છ અઠવાદડયા.......બાપએુ કઈ પણ મવચાર કયાડ વગર પોલીસની મપસ્તોલ છીનવીને 
પત્નીને ગોળી મારીને મારી નાખી. પછી પોલીસને કહ્ુું, ચાલો, હુું ગનુો કબલૂ કરુું છુું અને સાથે 
આવુું છુું...છ અઠવાદડયાની જ વાત છે ને! 
લતીફ લખુ્ખો: પણ બાપ ુપરૂી વાત તો સાુંભળો. છ અઠવાદડયા પછી મને ફાુંસી થવાની છે! 
 
જયારે માણસે માછલીનો મશકાર કયો ત્યારે માછલીએ માણસને શ્રાપ આપ્યો હતો કે “હ ેમાનવ, તુું 
પણ એક  દિવસ “નેટ”માું ફસાઈ જશે અને બહાર નદહ નીકળશે. આજે માછલીનો શ્રાપ સાચો પડયો 
હોય એવુું લાગે છે! 
 
ભરૂો મેળામાું ગયો. ત ત્યાું એને ટેટુ કરાવવાનો મવચાર આવ્યો. ટેટુ િોરાવ્યા પછી એ જોશ જોશથી 
રડવા માુંડયો. એક ભાઈએ પછૂ્ુું, કાું રડે?  
ભરૂો: મેં કીધુું મારે હાથ પર “કેટરીના” લખાવવુું છે પણ એણે “કતૂરીના” લખી નાખ્ર્ુું! 
 
આંબા, લીમડા, વડ કાપી ઘરમાું “મનીપ્લાન્ટ” ઉછેરતી માનવજાતને ગરમી મબુારક! 
 
મવજય માળલયા લુંડનમાું ભેલપરૂીની દુકાન પર ગયા.  



 

 

માળલયા: ભૈયાજી એક ભેલ િેના 
ભૈયો: સાહબે, િસ મમનીટ રુકો! 
માળલયા: અરે ભૈયા થોડા જલિી કરો ના! 
ભૈયો: એ ભેલ હૈ, બેલ(જામીન) નદહ, થોડા ટાઈમ લગેગા! 
 
જ્યારથી મવજય માળલયાની ળબ્રટીશ સરકારે ધરપકડ કરી છે ત્યારથી તે પોતાને “ફ્રીડમ ફાઈટર” 
ગણાવે છે! 
 
કાશ્મીરની બોડડની પરીક્ષાનો પ્રશ્ન. અસ્લમને ચાર પત્નીઓ છે. ૨૧ છોકરાઓ છે. િર ડીલીવરીએ 
સરકાર તરફથી એને ૬૦૦૦ રૂમપયા મળ્યા અને િરેક છોકરાને પથ્થર ફેંકવાના રોજના ૫૦૦ 
રૂમપયા મળ્યા તો અસ્લમની વામર્િક આવક કેટલી? ધ્રજુાવી િીધા ને! 
 
ऐसी गरमी के मलए ही गामलबने मलर्ा था, तोहफे में मत गुलाब लेकर आना, कबर पे मत गचराग 
लेकर आना, बहुत प्यासा हुिं बरसो से ऐ दोवत, जब आना तो एक फकिं गफफ़िर और दो वलास लेकर 
आना 
 
सुबहका भेजा िामको िापस अपने पास आए, उसे WhatsApp मेसेज कहते हैं 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
પોલીટીક્સ અને બીજા જોક્સ: 
 
હવે કોઈ એ "જીયો" નો મેસેજ સેન્ડ કયો છે તો "કજીયો" થઈ જશે!! 
 
પૈણેલા લોકો ની નવી સમસ્યા રીલાયન્સ JIO રાતે્ર અનળલમમટેડ દફ્ર, રાતે્ર બાજુમા પત્ની રાખવી કે 
ફોન? 
 



 

 

“Jio4G” લેવાન ુમવચારતાું હો તો થોડી વાર થોભી જાજો, નહીતર પસ્તાશો. કારણ કે “માકેટમાું” 
ગમે ત્યારે “પતુંજલી 5G” લોન્ચ થઇ શકે છે 
 
અમે 2G વાળા ખશુ જ છીએ અને ખશુ જ રેહવાના, કેમકે ઝડપની મજા મોતની સજા (4G) 
 
અનુંત અંબાણી પાતળો થાય ઇ હાટુથી "એક કરોડ સીમ કાડ મફત િાન"માું િેવાની માનતા 
નીતાબેન અંબાણીએ માનેલી 
 
Dhirubhai Ambani's WILL was very clear since the birth of his sons.!! 
Mu - Cash...! & A - Nil...! Strange but makes sense…..One is rich but by heart nil & one 
is nil but by heart rich…. 
 
પત્નીએ પમતને ફ્રીઝમાું “દકિંગદફશર” ળબયરની બોટલો મકુતા જોયો. એટલે તેણે પમતને પછૂ્ુું કે આ 
શાને માટે છે? 
પમત(ખબુ જ નરમાશથી): જે સરકાર અને બેંકો નથી કરી શકી તે હુું કરી રહ્યો છુું. મવજય માળલયાની 
પ્રોપટી ફ્રીઝ કરી રહ્યો છુું. “આટડ ઓફ ળચલીંગ” 
 
જેટલુું લોકો 4G ના કાડ ૅને મહત્વ આપે છે એટલ ુજ મહત્વ જો ભારતના “ફૌG” ને આપે તો કોઈની 
તાકાત નથી કે ભારતની સામે નજર નાખી શકે 
 
એક ચાુંિો િેખાયો ને ન જાણે એ કેટલા બકરાઓનો જીવ લઇ ગયો અને થોડા દિવસ પછી બીજો 
એક ચાુંિો િેખાયો ભગવાન જાણે એ કેટલા બકરાઓની ઉંમર લાુંબી કરશે?(કડવા ચોથ) 
 
ભારતમાું બે મખુરજી ખબુ જ પ્રમસિ છે, એક પ્રણવ મકુરજી કે જે ભારતના “રાષ્રપમત” છે અને 
બીજી ઇન્રાણી મખુરજી કે જેના રાષ્રભરમાું પમત છે! 
 
એક ગજુરાતી ઉદ્યોગપમતએ “ઝૂ” ખોલ્યો અને ૫૦ રૂમપયા ફી રાખી, કોઈ નદહ આવ્ર્ુું. એટલે તેણે ફી 
ઘટાડીને ૨૫ રૂમપયા કરી નાખી તો પણ કોઈ આવ્ર્ુું નદહ. એટલે તેણે “ઝૂ” મફત કરી નાખ્યો. જોત 
જોતામાું આખો “ઝૂ” ળચકાર ભરાય ગયો. પછી તેણે બહાર જવાના રસ્તાના ગેટ ઉપર એક મસિંહ 



 

 

ઉભો રાખ્યો અને બહાર જવાની ફી “૨૦૦” રૂમપયા રાખી...ખાસ નોંધ: આને દરલાયુંસ “જીઓ” જોડે 
કશી લેવાિેવા નથી 
 
 
નવાઝ શરીફે એનો ફેવરીટ ગજુરાત ગરબો કયો એવા સવાલના જવાબમાું કહ્ુું, “નહી મેલુું રે તારા 
ફળીયામાું પગ નહી મેલુું”. 
 
નવમો મદહનો પરૂો થવાનો હતો, બધા ળચિંતામાું હતા કે શુું થશે? ક્ારે થશે? કેવી રીતે થશે? પણ 
તે થઇ ગર્ુું, લાખ કોમશશ કરવા છતાું “નોમડલ” નહીં થર્ુું. “સરજીકલ” કરવુું પડ્ુું....બધાને 
અળભનુંિન! 
 
જો પત્ની અચાનક પમતનો મોબાઈલ ચેક કરવા માુંડે તો તે પણ “સરજીકલ સ્રાઈક”ની શે્રણીમાું જ 
આવે! 
 
िाकस  सम्मेलन में िाममल ना होने के कारण पूछे जाने पर नेपालने आगधकाररक रूप से बताया फक, 
"जहााँ िाबजी(मोदी) नहीिं जाएगा, िहााँ बहादरु जाकर क्या करेगा?" 
 
निाज: र्ाने में क्या है? 
नौकर: मभिंडी। 
निाज: साले गचकन बोला था ना, कब बनाएगा गचकन? 
नौकर: सर जी कल..... 
निाज: surgical? हरामर्ोर मजे ले रहा? 
 
PM: 18 के बदले 36 मारने थे, 38 क्यों मारे ? 
Army--सर जी आपणों एक कमािंडो मारिाडी थो, 2 टका ब्याज भी जोड ल्यायो.. 
 
 
ટીચર(પાદકસ્તાનમાું છોકરાઓને): તમને ખબર છે અમારા પવૂડજ વાુંિર હતા  
છોકરાઓ(પાદકસ્તાની): તમારા હશે, અમારા તો આંતકવાિી હતા! 



 

 

 
પાદકસ્તાની “ટેરરીસ્ટ”, તમારે મરી જવા માટે LOCની લાઈન ક્રોસ કરવાની જરૂર નથી. અમારી 
આમીએ “હોમ ડીલીવરી” આપવાની શરૂઆત કરી છે. સ્પેશીયલ ફેસ્ટીવલ ઓફર.... 
 
નવાઝ શરીફ UNમાું પોતાનુું પ્રવચન પરુૂું કરીને બહાર આવ્યા. લોબીમાું તેમને ઓબામાું મળ્યા. 
તેમણે ઓબામાને કહ્ુું કે મારે તમને એક સવાલ પછૂવો છે. 
ઓબામાું: જરૂર, બોલો તમારો સવાલ શુું છે? 
નવાઝ શરીફ: મારો છોકરો અમેદરકાનો “સ્ટાર રેક” શો જુવે છે. તેમાું રમશયન, બ્લેક, ચાઇનીઝ, 
જાપાનીઝ અને ઇન્ન્ડયન લોકો છે. મારો િીકરો એ વાતે ખબુ જ અપસેટ છે કે “સ્ટાર રેક”માું એક 
પણ પાદકસ્તાની કેમ નથી? ઓબામાએ હસીને નવાઝ શરીફના કાનમાું કહ્ુું: "Because, the show 
is all about the future!!". મતલબ: પાદકસ્તાનનુું કોઈ ભમવષ્ય જ નથી 
 
पाफकवतान पर सजीकल ओपरेिन कुछ एसा फकया, जो मुझ ेराजकुमार का एक डायलोग याद ददला 
ता है! “हम तुम्हे मारेंगे और जरुर मारेंगे. लेफकन िो बन्दकु भी तुम्हारी होगी, गोली भी तुम्हारी होगी 
और िक्त हमारा होगा!” 
 
Breaking News: Pakistan files case in International Court of Justice against Surgical 
Strikes by India. Issues raised: 1. Consent for surgery not taken. 2. Counseling about 
surgery not provided. 3. Anesthesia not given before surgery. 4. Post-Surgical care not 
provided. 5. Surgeons strike is un-constitutional !!! 6. Mediclaim refused by USA. 
 
પાદકસ્તાની કલાકારો આંતકવાિી નથી, સરકારે એમને મવઝા આપ્યા છે – સલમાનખાન  
અરે જ્ઞાનચુંર, તને ડ્રાઈવીંગ લાઇસન્સ પણ સરકારે જ આપ્ર્ુું હત ુું! લાઈસન્સ તને ગાડી ચલાવવા 
માટે આપ્ર્ુું હત ુું, મોિી સાથે પતુંગ ચગાવવા કે હરણ મારવા માટે નદહ! 
 
અલ્યા ! કયાય િેશી ભરત અને આભલા ભરેલા રેઇનકોટ મળતા હોય તો કે’જો બાપલા! 
 
જેમનુું મન 'મોર' બની બહ ુથનગાટ કરત ુું'તુું, વરસાિે એમના 'પીંછા' ખેરવી નાખ્યા! 
 



 

 

હુું તો કાગળળયાું લખી લખી થાકી કાનડુા, બેન વોટ્સેપ કર, ટપાલીઓનાું ભરોસે ન રહવેાય! 
 
વાુંકી વળું તો મારી કેડ વળી જાય, નીચી નમુું ડોક દુ:ખી જાય. એના કરતા બેન ત ુું ઘરે રહ.ે તારી 
શારીદરક હાલત જોતા તારે ક્ાુંય બહાર નીકળવા જેવુું નથી 
 
હ ેઓઢણી ઓઢુું ઓઢુું ને ઊડી જાય, બેન ત ુું  સેફ્ટી પીન માર, વેલક્રો લગાવ, સેલોટેપ ચોંટાડ, 
માથે વજન મકુ, પવનમાું રખડવાનુું બુંધ કર અથવા ઓઢણી ઓઢવાનુું જ બુંધ કર. પણ જાન 
છોડ! 
 
એક વખત હતો લોકો મોસમની મજા લેતા હતા, આજકાલ મોસમ લોકોની મજા લેવા માુંડી છે! 
 
ઉતરાયણ ના દિવસે હવા ના હોય, ધળેુટી ના દિવસે પાણી બુંધ હોય કે બેસતા વર્ડ ના દિવસે 
સામે વાળી ઘરે ના હોય, આ બધા કરતા વધારે દુુઃખ થાય છે જયારે નવરાત્રીની રાતે્ર વરસાિ 
હોય! 
 
ફાલ્ગનુી પાઠક: “પુંખીડા રે ઉડી જાજે પાવાગઢ રે” 
પુંખી: ફાલ્ગનુીબેન, હવે તો મને કોઈ ઓપ્શન આપો, િર વરે્ પાવાગઢ જ શા માટે? 
 
એક વાત નથી સમજાતી કે પાદકસ્તાને આપણી સાથે ચાર વાર ર્િુ કર્ુું અને િરેક વાર હાર્ુું. 
બીજા કોઈ િેશ સાથે તે ર્િુ તો લડ્ુું નથી તો પછી પાદકસ્તાની આમીના જવાનો તેમની વિી 
ઉપર મેડલ ક્ાુંથી લાવ્યા? 
 
29 मसतिंबर को इवलामाबाद में निाज िरीफ के साथ पाक इिंटेंलीजेंस ऑफीससस की मीदटिंग में हुई 
बातचीत के अिंि. 
िरीफ: आप कह रहे हो फक आपने बाकायदा कॉल और मसवनल रेस फकए, आपको पता भी था फक ये 
होने जा रहा है! फफर िो Info आगे क्यों नहीिं पास हुई? मिीनरी को अलटस क्यों नहीिं फकया गया? 
इिंटेलीजेंस चीफ: "सर, सारी प्रॉब्लम अिंग्रेजों की देन है!" 
िरीफ:"अब आजादी के 69 साल बाद हमारी इिंटेलीजेंस के रावते में अिंग्रेज कैसे आ गए?" 



 

 

इिंटेलीजेंस चीफ:"सर, जो मैसेज डडकोड फकया गया, उसमें था, 'सजीकल वराइक करेंगे'. हमारे 
ऑफफसर इिंचाजस ने समझा, सर जी कल वराइक करेंगे! उसको लगा, इिंडडयन आमी उरीकी घटना से 
नाराज होकर कल से वराइक पर जाने िाली है! 
िरीफ:"कमीनों! पाफकवतान दा बेडा गरक करा रर्ा है तेरे जैसे उल्लू दे पठ्ठों ने! 
 
ધમડ ધમડમાું ફરક હોય છે. તમે જાતે જ જૂવો. દહિંદુ જો વધારે ધામમિક હોય તો “સુંન્યાસી” બને છે 
અને પાદકસ્તાની જો વધારે ધામમિક હોય તો “આતુંકવાિી” બને છે! 
 
She : Darling, how much do you love me ? 
He : 82% 
She: Huh, why it is not 100% 
He : 18% GST is applicable on all transactions. 
 
After hearing of Brad Pitt and Angelina Jolie's imminent Divorce, Baba Ramdev's 
Patanjali is introducing a new Anti-divorce herbal medicine. He’s calling it Pitt-Angeli! 
 
એક ના પરણેલો માણસ કેટલા પરણેલા ને હરેાન કરી શકે તે આજે ખબર પડી! 
 
ર્એુસમાું ગાુંડો ને અહીયા વાુંઢો, ગાભા કાઢશે એમ લાગે છે. 
 
In 24 hrs 2 of the greatest democracies have gone from black to white! 
 
रामराज्य जैसा अनुभि है, जेल र्ोल दो कोई भागने को तैयार नहीिं, नतजोरी र्ोल दो कोई लूटने को 
तैयार नहीिं. 
 
आज ही बापू का पोता गया और जाते जाते बापू को भी ले गया । 
 



 

 

મશુ્કેલીથી સાસરાવાળાઓએ ૫૦૦ રૂમપયા આપવાના શરુ કયાડ હતા. હવે ૫૦-૧૦૦ રૂમપયામાું 
પતાવી િેશે. મોિીજી તમારે પોતે તો સાસરે જવુું નથી અને અમારુું સખુ ખમાત ુું નથી – િાઝેલો 
જમાઈ  
 
મનશાળમાું હવે મશક્ષકો બાળકોને એવો સવાલ ના પછૂતા, બોલ બેટા એક ૫૦૦ ની નોટ અને એક 
૧૦ ની નોટ ભેગા મળીને કેટલા રુમપયા થાય? 
છોકરૂું બોલશે, ૧૦ રૂમપયા જ થાય સાહબે.! 
 
કયાુંક સરકાર એવો મનણડય ન લે કે જુના લગ્ન આજે રાત્રીના 12 વાગ્યા સધુી જ માન્ય ગણાશે. 
 
થોડા પાપ કરવા  જરૂરી છે, નદહ તો ઘડપણમાું તીથડધામમાું જઈને શુું ધોશો? ધોતીયા? 
 
િોસ્તો, મોિીના લગ્ન કરાવી નાખો, ખાલી દિમાગ શેતાનનુું ઘર છે. કોને એવુું મવચાર્ુું હત ુું કે લક્ષ્મી 
પજૂન પછી લક્ષ્મી મવસર્જન કરવુું પડશે! 
 
બૈંકની લાઈનમા ઊભા રહવેા માટે છોકરા ભાડેથી મળશે – કલ્લ ુકોન્રકટર  
 
અમકુ ગેલહાુંગળીના તો એવા હરખે ચડયા છે જાણે સરકારે જુની નોટ નૈઈ પણ જુની બાયડી 
બિલવાનો હકુમ કયો હોય! 
 
ખાતો ય નથી અને ખાવા નહીં િઉ બાિ, સતૂો ય નથી અને સવુા પણ નહીં િઉ! (મારે ક્ાું બાયડી 
છે કે ળચિંતા) 
 
દિલ્હી થી લઇને આખા િેશમાું નોટો બિલવાની લાઇનમાું ક્ાુંય કોઇ પણ રાજકીય પક્ષનો 
પ્રમખુ,ઉપપ્રમખુ, મુંત્રી, ળબલ્ડર, બટુલેગર, ના િેખાયો. બધા મશક્ષક, ક્લાકો, નાના વેપારીઓ 
ચાવાળા, પાુંવવાળો, શાકવાળી, દુધવાળા જ િેખાયા. આ બધા પાસે જ બેનુંબરનાું નાણા હશે. 
અથવા તો પેલા VIPઓની “જેટલી”એ ક્ાુંક અલગ લાઇનો લગાવી હશે?  
 



 

 

मोदी भारत माता की जय बोलते हुि ेसत्ता में आये, आज पूरा भारत, भारत माता की जय बोल रहा 
हैl केजरीिाल र्ािंसते हुिे ददल्ली की गद्दी पर आये, आज पूरा ददल्ली र्ािंस रही है! 
 
પેરોલ પુંપ વાડા કહ ેછુટ્ટા નથી 500 નુું પરુાવી લો, એ તો સારુ છે કે 500 નુું પેરોલ પરુાવી લેવાય 
છે. બાકી જો સલુભ શૌચાલયવાળા કહ ેકે  છુટ્ટા નથી 500 નુું કરી લો,  તો ક્ાું જવાનુું? 
 
બધાય બે જ વસ્ત ુગોતે છે, કાું "સોની", કાું "સો" ની! 
 
ઇન્ન્ડયામાું તો લોકોને બ્લેકના પૈસાની ળચિંતા થાય છે પરુંત ુઅમેદરકામાું તો પે્રમસડેન્ટ જ બ્લેકમાુંથી 
વ્હાઈટ થઇ ગયો તેનુું શુું? 
 
ખરાબ સમય માટે પૈસા બચાવ્યા હતા, સાલો પૈસાનો જ ખરાબ વખત આવી ગયો! 
 
આજે પહલેીવાર ઘરની બહાર મનકળતા ઘરવાળીને સો રુમપયાની નોટ આપી તો ખશુ થઇ ગઇ  
નહીતર હજારની નોટમાય મોઢુ બગાડતી 
 
જુના જમાના નાું એક  economics analysis સાુંભળ્ર્ુું હત,ુ "જે જમાનામા સોનાનો એક તોલાનો જે 
ભાવ હોય એટલી રકમ િર મદહને ઘર ચાલવા માટે જોઈએ", હ ુચેક કરતો રહુ છુું, almost સાચુું 
છે. 
XXXX  
બેંકની બહાર નોટીસ મકુવામાું આવી હતી કે મળૂાના પરાઠા ખાઈને લાઈનમાું ઉભા રહવેાની મના 
છે  
 
મોિીજી કહ ેછે કે “નાું ખાઉંગા, ના ખાને દુુંગા”, તો પછી આટલા બધા શૌચાલય શા માટે બનાવે 
છે? 
 
न र्ाऊाँ गा न र्ाने दूाँगा िो तो ठीक हैं, पर र्ाया हुआ ननकाल दूाँगा ये तो नहीिं बोला था 
 
ળબહારની તાજી ઘટના: અપહરણકાર(ફોન પર) અમે, તમારા છોકરાનુું અપહરણ કર્ુું છે  



 

 

બાપ(વચ્ચે જ બમુો મારીને): નદહ, હુું તો ખબુ જ ગરીબ માણસ છુું અને મારી પાસે ઘરના િસ 
માણસોને ખવડાવવાના પરુતા પૈસા નથી. 
અપહરણકતાડ: અબે, અમે એક કરોડ રૂમપયા મોકલીએ છીએ. તારે ઘરના બધાને બેંકમાું લઇ જઈને 
નોટો બિલવાની છે. પછી જ તારા છોકરાને છોડીશુું! 
 
બધુુંય બરાબર, પણ એક વાત નોદટસ કરી? 2 દિવસમાું સાહબેે આપણને ઓછા પૈસે ને ઓછા ખચે 
પણ જીવી શકાય એ શીખવાડ્ુું 
 
મારી કોઈ ડાળખીમાું પાુંિડા નથી, મને પાનખરની બીક ના બતાવો ! 
અહીં કમવ શ્રી એમ કહવેા માુંગે છે કે એની  પાસે એક પણ 500 કે 1000 ની નોટ નથી 
XXX  
હાદિિક પટેલે “નેટ” બુંધ કરાવ્ર્ુું, ઊજર્જત પટેલે “નોટો” બુંધ કરાવી  
 
ભારતના રાષ્ટૃમપતા- ગજુરાતી, પ્રધાનમુંત્રી- ગજુરાતી, ભાજપ પ્રમખુ- ગજુરાતી, પૈસાિાર વ્યકતી- 
ગજુરાતી, નોટ ઉપર ફોટો – ગજુરાતી, અધરુામાું પરુૂ RBI ગવૅનર – ગજુરાતી. એની માુંને 
આનાથી વધારે સારા િીવસ શુું હોય! બધા ગજુરાતી ભેગા થાય એટલે આખા િેશને ગરબા 
ગવડાવે. 
 
ददल्ली में बढते धुएाँ के कारण सुप्रीम कोटस ने लगाई अरवििंद केजरीिाल को फटकार कहा फक, "मोदी 
सरकार स ेजलना बिंद करें, धुआाँ ननकलना कम हो जाएगा"। 
 
2000ની નોટ વચ્ચેથી વાળવી નહીં, નવી નોટમાું ગાુંધીજીન ુનાક િબાત ુહોવાથી શ્વાસ લેવામાું 
તકલીફ પડે છે – ગાુંધી હીતમાું જારી 
 
બેંકમાું કેમશયર બેભાન થતાું થતાું રહી ગયો જ્યારે એક બહને 2000 રૂમપયાની નોટ જોઈને બોલ્યા : 
' ભાઈ, બીજા કલર બતાવો ને!' 
 
િેવ ઉઠી અળગયારસે મવષ્ણ ુભગવાન ઉઠયા અને લક્ષ્મીમાતાનુું બિલાયેલુું રૂપ જોઈ ને બોલ્યા, 
કમાલ કરો છો યાર મોિી, અમે થોડી વાર સઈૂ શુું ગયા, તમે તો અમારી ઘરવાળી બિલી નાખી! 



 

 

 
હિ તો ત્યારે થઇ ગઈ જયારે સ્ટેટ બેંકની લાઈનમાું ઉભેલી એક સ્ત્રીએ બીજી સ્ત્રીને પછૂ્ુું: બહને, 
તમે તો કાલે પણ આજ સાડી પહરેીને આવ્યા હતા! 
 
અમિાવાિમાું ખાદડયા ચાર રસ્તા પાસે એક ભાઈએ રસ્તે ઉભેલા બીજા ભાઈને પછૂ્ુું કે અદહયાું 
નજિીકમાું  ATM ક્ાું છે?  
બીજા ભાઈ: બે કી.મી. થશે, સીધા જાવ અને ભરકાળી પાસે છે  
પહલેા ભાઈ: ઓહ, તો તો મારે બસ કે દરક્ષા પકડવી પડશે  
બીજા ભાઈ: એની કોઈ જરૂર નથી, મારી પાછળ ઉભા રહો, હુું ATMની લાઈનમાું જ ઉભો છુું  
 
આ વખતે તો દિવાળી અને િેવદિવાળીની વચ્ચોવચ નવો તહવેાર ઉજવાય ગયો...મોિીવાળી 
 
બધી મદહલાઓને મવનુંતી કરવાની કે ૧૦-૧૧-૨૦૧૬ થી ૩૦-૧૨-૨૦૧૬ સધુી રોજ રાતે બિામ 
પાણીમાું પલાળીને રાખે અને સવારે ખાલી પેટે ચાવીને ખાઈ જવી. જેનાથી યાિશક્ક્ત વધે છે. 
૫૦૦ અને ૧૦૦૦ રૂમપયાની નોટો ક્ાું સુંતાડી છે તે યાિ આવી જશે...જનદહત માટે જારી..... 
 
બે મમત્રો ઘણા વર્ો પછી મળ્યા.  
પહલેો મમત્ર: કેમ છે? કેટલા છોકરા છે? બધા ક્ાું છે? 
બીજો મમત્ર: બધા બેંકમાું મશગલુ છે. પહલેો આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ, બીજો એચ.ડી.એફ.સી., પત્ની 
કેનેરા બેંક અને નાની છોકરી જે કુુંવારી છે તે એક્સીસ બેંકમાું! 
પહલેો મમત્ર: તારુું તો આખુું ફેમીલી બેંકમાું નોકરીએ લાગી ગર્ુું, તારે તો લીલા લહરે છે.  
બીજો મમત્ર: ના, એવુું નથી, એ બધા તો ૫૦૦/૧૦૦૦ની નોટો બિલવા માટે લાઈનમાું ઉભા છે! 
 
Our government wants to move towards a cashless economy. Great start: No cash in 
ATMs. No cash in banks. No cash with people. Successful PM! 
 
મોિીજી, બ્લાઈંડ(બ્લેકપત્તી) રમ્યા છે એટલે “શો” તો બધાએ કરાવવો જ પડશે! 
 
ભારતીય દક્રકેટ ટીમ પણ મોિીનાું સપોટડમાું 488મા ઓલ આઉટ, 500 બુંધ એટલે બુંધ જ 



 

 

 
“िेर कभी घास नहीिं र्ाता”, એવુું કહવેાવાળા બેંકની લાઈનમાું ઉભા ઉભા બાલાજી વેફર ખાતા હોય 
છે 
 
આજકાલ પત્નીઓ મપયર જવાની ખબુ જ જીિ કરે તો સમજી લેવુું કે નોટો બિલાવવા માટે જઈ 
રહી છે  
 
િેવલોકમાું બધા િેવોએ મીટીંગ કરી. ઠરાવ પસાર કયો કે જે લોકો મુંદિરમાું 500-1000ની નોટો 
મકેૂ એમની બાધા- રીજેક્ટ કરવી! 
 
હ ુખાઈશ નહીં, ખાવા િઈશ નહીં, આવ ુમોિી બોલ્યા હતા. પણ, ખાધેલ ુઓકાવી િઈશ, એવુું કયાું 
કીધુું'ત ુ? अाँचाई.... अाँचाई.... अाँचाई 
 
બેંકના પટાવાળાને “ફેસબકુ” પર એક કલાકમાું ૪૮૭૯ ફે્રન્ડ રીક્વેસ્ટ આવી 
 
મુંદિર ખલુ્લુું હત ુું, માણસો ગેરહાજર હતા. બેંક બુંધ હતી માણસોની લાુંબી લાઈન હતી 
 
હિ તો ત્યારે થઇ ગઈ જયારે રાહલુ ગાુંધી SBI માું પૈસા લેવા ગયા.  
બેંક મેનેજર: સર, તમે ખોટી જગ્યાએ આવી ગયા છો, તમારુું ખાત ુું “સ્વીસ” બેંકમાું હશે  
રાહલુ ગાુંધી: મારુું ખાત ુું આજ બેંકમાું છે, શુું SBI નો મતલબ “સ્વીસ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયા” નથી? 
 
મોિી અને રમ્પ મવમાનમાું સાથે જઈ રહ્યા હતા.  
રમ્પ: જો હુું અદહયાું એક કરોડ રૂમપયા ફેંકુ તો એક કરોડ લોકો મને દુવા આપશે  
મોિી: હુું જો ૧૦૦ રૂમપયાની એક લાખ નોટો નાખુું તો એક કરોડ લોકો મને દુવા આપશે  
એ બુંનેની વાત પાયલોટ સાુંભળતો હતો તેણે કહ્ુું કે જો હુું તમને બુંનેને બહાર ફેંકી િઉં તો આખી 
દુમનયા મને દુવા આપશે! 
 
ત્રસ્ત પમતનો સળગતો સવાલ, મારી પત્નીના ખાતામાું 5 લાખ નાખ્યા, હવે તો ઈન્કમટેક્શવાળા 
પકડી જશેને? 



 

 

 
રૂમપયા જમા કરાવવા માટે બેંકમાું ગયો. ત્યાું લાુંબી લાઈન હતી એટલે હુું ત્યાું ળચલ્લાયો, "ला इलाह 
अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह" અને પછી ત્યાું મારી બેગ ફેંકી િીધી. ત્યાર પછી લાઈનમાું હુું 
એકલો જ હતો(ટ્બુ લાઈટ: લોકો બેગ ફેંકી એટલે ટેરદરસ્ટ સમજ્યા) 
આજકાલ વધારે ખશુ રહવે ુું પણ ઠીક નથી, લોકો ગરીબ સમજી લે છે! 
 
અરે ભઈ,  લોકોનુું  પણ શુું  કહવે ુું? કુંઈ  પણ અફવા  ફેલાવે છે. રાતે્ર  ઠુંડીના લીધે તાપણુું કરવા 
આંગણામાું થોડો કચરો પેટાવ્યો. સવાર સવારમાું બધા પછુતાું હતા, કેટલા હતા? 
 
મોિીજી મુંચ પર રડી રહ્યા હતા, જનતા લાઈનમાું ઉભી ઉભી રડતી હતી અને કાળા નાણાવાળા 
ઘરમાું ધ્રસુકે ધ્રસુકે રડી રહ્યા હતા. આખો િેશ ભાવકુ થઇ ગયો હતો, એકિમ છોકરી મવિાય થાય 
ત્યાર જેવો માહોલ હતો! 
 
पूरे देि की फटी पडी है, अब CA भी फकतना सीए? 
 
જેટલા ફોન “હપે્પી દિવાળી”નાું નહોતા આવ્યા એનાથી વધારે ફોન આજકાલ “ખાતામાું જગ્યા છે?”, 
એમ પછુવા માટેના આવે છે!  
 
બ્લેકમની કમબખ્ત સુુંિર છોકરી જેવા થઇ ગયા છે, મરી જશે પણ કોઈ ગરીબના કામમાું નદહ 
આવે  
 
ગહૃીણીઓને અઢી લાખ જમા કરાવવા માટેની સમુવધા! ઘણા મમયાભાઈઓ ખબુ જ ખશુ છે જેમને 
ભગવાને ચાર ચાર પત્નીઓ આપી છે! 
 
જે સ્ત્રીઓને “આંટી” કહો તો ગસુ્સે થઇ જતી હતી એ બધીઓ “સીનીયર સીટીઝન” બનીને બેંકોની 
લાઈનમાું ઘસુવા માુંડી છે!  
 
થોડા દિવસથી તો એવુું લાગે છે કે ઇન્ન્ડયન નોટો લઈને હુું મવિેશમાું ફરી રહ્યો છુું! ૫૦૦/૧૦૦૦ની  
નોટોને કોઈ મવિેશની જેમ ભારતમાું પણ જોત ુું નથી! 



 

 

 
અમમતાભ બચ્ચન: કૌન બનેગા કરોડપમત? 
નરેન્ર મોિી: કૌન રહગેા કરોડપમત? 
 
If you have too many women in your life, you are successful like “Mr. Trump”. If you 
have no woman in your life then also you are successful like “Mr. Modi”. Real issue is 
for those who have only one woman in life!!!! 
 
તમે માકડ  કરજો, જૂની જલિી જતી નથી અને નવી ઝટ મળતી નથી! 
 
હમણાું જ બે સાસઓુની વાત સાુંભળવા મળી. “મારી નવી વહુ એટલે એકિમ હજારની નોટ, પણ 
“કોઈ કામની નથી” 
 
ગબ્બર(બેંક મેનેજરને): દકતના ઇનામ રખ્ખેહ ેસરકારને હમરે પર? 
મેનેજર: ગમે તેટલુું રાખ્ર્ુું હશે પણ અત્યારે તો ચાર હજાર જ મળી શકશે, તે પણ ગબ્બરની 
આઈ.ડી. પર, કાલીયા કે સાુંભાની આઈ.ડી. નદહ ચાલે 
 
આજે ગીતા નો સાર ખબર પડયો, ગાુંધીજી એ માત્ર એક નોટમાુંથી બીજી નોટમાું જગ્યા લીધી છે,  
"આત્મા શરીર બિલે છે” 
 
૪૫૦૦ લીધા પછી આંગળી પર શાહીની મનશાની, ૫૦,૦૦૦ લીધા પછી બેંકમાું હજામ બેસાડયો છે 
જે માથા પર અસ્ત્રો ફેરવશે...બે મદહનાની છુટ્ટી! 
 
અત્યાર સધુીનો વાુંચેલો સૌથી સારો message"માણસ ના બિલાયા એટલે નોટ બિલવી પડી!" 
 
એક ગુંભીર પ્રશ્ન? અત્યારે 500/1000ની નોટોથી જુગાર રમતા પકડાઈ જઈએ તો જુગારનો કેસ 
િાખલ થાય કે નહીં? 
 
જો આજુ બાજુ માું ક્ાુંય પણ ડાયરો હોય તો કહજેો, આપણે ૫૦૦/૧૦૦૦ની નોટો ઉડાડવી છે 



 

 

 
આ બધુું ગર્ુું ખાડામાું, પણ જે છોકરીઓએ ફક્ત રૂમપયા જોઈને કાળા છોકરાઓ સાથે લગ્ન કયાડ 
એનુું હવે શુું? 
 
મોિીજીના કમ્પ્ર્ટુરમાું કઈ ગરબડ થઇ ગઈ, “ગરીબી” મમટાવવાની જગ્યાએ “અમીરી” મમટાવી 
િીધી! 
 
મોિીના મવરોધીઓ ૨૦૦૦ની નોટોમાું કોઈને કોઈ ભલૂ કાઢયા કરે છે, આજે જ કોઈ કહતે ુું હત ુું કે 
નોટમાું ગાુંઘીજીના ચશ્માના નુંબર ખોટા છે! 
 
In the meantime keralites have sent a petition to Modi to either supply alcohol from 
banks or let beverages corp accept old notes. No time to stand in both queues! 
 
नोट रर्ते हो हजारों में कुछ ददन तो गुजारो कतारों में - Bank Tourism 
 
ચેક બાઉન્સ થતા તો ખબુ સાુંભળ્યા છે પણ સાલા રોકડા બાઉન્સ થઇ ગયા! 
 
તમારો દિવસ મુંગલમય, Exchangeમય, Depositમય, Withdrawalમય થાય એવી શભુકામના! 
 
એક ચોર એક ઘરમાું ઘસુ્યો. બધા ઊંઘતા હતા, એમને ચોરે ઘેનની િવા સુુંઘાડીને બેહોશ કરી 
િીધા. એણે મતજોરી તોડી અને જોર્ુું તો ૧૦૦૦ અને ૫૦૦ની નોટોથી મતજોરી ભરેલી હતી. ચોરને 
ખબુ જ ગસુ્સો આવ્યો. એણે ઘરના બધા જ માણસોની આંગળીમાું શાહી લગાવી િીધી! 
 
આ બ્લેકમાુંથી વાઇટ તો થાતાું થાહ ેસાહબે, પણ પબ્બ્લક તડકામાું ઊભુું ઊભુું 
વાઇટમાુંથી બ્લેક થઈ જાહ ે
 
મોિીજી તમારી પાસે આવી આશા નહોતી રાખી. િર મહીને “મનકી બાત” કરતા હતા પરુંત ુતમારા 
મનની વાત તો કોઈ દિવસ કરી જ નદહ?  
 



 

 

ખરી મશુીબત તો ળબચારા ઇન્કમટેક્ષવાળાઓની છે, તમારા કાળા નાણા પકડે કે પોતાના ઠેકાણે 
પાડે? 
 
પત્ની: આજે ફેંસલો કરી લો, ક્ાું હુું ક્ાું આ “વોટ્સએપ’ 
પમત: “વોટ્સએપ”, જયારે સમય જ બરબાિ કરવો છે તો તારી એકલી સાથે શુું કામ કરુું?, બધાની 
સાથે જ કરીશ!   
 
બિલાવુું તો માણસો એ જોઈએ, નોટ તો એક બહાનુું છે! 
 
હવે નાઈજીરીયાનાું લોકોને ઇન્ન્ડયન લોકો તરફથી ઈમેલ જાય છે, એમના બેંકના ખાતાની મવગતો 
માુંગે છે...એમનુું નસીબ બિલવા! 
 
મારા મનણડયો મારી ચા જેવા જ કડક હોય છે – મોિી  
બાપ,ુ હવે “કેટલી” છોડો અને “જેટલી”ને પકડો નદહ તો ચા કડક નદહ કાળી થઇ જશે! 
 
રાહલુ: મમ્મી, પહલેા તો ઓછી અક્કલવાળા જોક્સ તો સરિારજીઓ પર બનતા હતા, પણ હવે 
મારા પર કેમ બને છે? 
સોમનયા: િીકરા, આ તો એક સરિારજીની બિદુઆ લાગી છે. આપણે મનમોહન જેવા ભલા 
માણસને વર્ો સધુી બેવકફૂ બનાવ્યો એનો જ આ જ મનસાસા લાગ્યા છે  
 
મા(પોતાના છોકરાઓને આ રીતે ખીજવાશે): મોિી જેવા બનવુું છે ને? તો પછી રાહલુ જેવી હરકત 
કેમ કરે છે? બોલ.....મનમોહનની જેમ ચપુ કેમ ઉભો છે? બોલ...જલ્િી બોલ.....નહીતો 
કેજરીવાલની જેમ થપ્પડ ખાશે  
છોકરો: હુું જો મોિીની જેમ ફેંકવાનુું શરુ કરીશ તો ત ુું થપ્પડ નદહ મારેને? 
 
ડોન કા ઈંતજાર તો ગ્યારહ કોલેજ કી લડદકયાું કર રહી હૈ, લેદકન ડોન કા કોલેજ આના મનુ્શ્કલ હી 
નહીં નામમુદકન હૈ, ક્ોંકી…ડોન બેંક કી લાઈન મેં ખડા હૈ!  
 



 

 

મહરેબાની કરીને ૨૦૦૦/-રૂપીયાની નવી નોટ ગણતી વખતે ભલેૂ ચકેુ અંગઠુામાુંથી થકૂ લગાડશો 
નદહ, હોઠ ગલુાબી થઇ જશે અને ઘરે મોટી રામાયણ ઉભી થશે! 
 
સુંતા: આ પલુાવમાું ટુથપેસ્ટની વાસ કેમ આવે છે? 
સુંતાની પત્ની: લવુંગ,ફૂધીનો અને મીઠુું ખરીિવા માટે છુટા પૈસા ન હતા અને દુકાનવાળો છુટા 
પૈસા જ માુંગતો હતો એટલે મેં પતુંજળલ ટુથપેસ્ટમાુંથી થોડી ટુથપેસ્ટ નાખી કારણ કે પતુંજળલની 
ટુથપેસ્ટમાું આ ત્રણે વસ્તઓુ આવે છે! 
 
હલેા અમીરો ગરીબોને જોઈને દૂર ભાગતા હતા કે હમણે આ પૈસા માુંગશે અને હવે ગરીબો 
અમીરોને જોઈ દૂર ભાગે છે હમણા આ એકાઉન્ટ નુંબર માુંગશે! “समय बडा बलिान”! 
 
ગામડાને ગામડુું જ રહવેા િો, શા માટે તેને શહરે બનાવવા િોડો છો? ગામડામાું રહશેો તો માું-
બાપના નામે ઓળખાશો, પણ શહરેમાું મકાન નુંબરથી ઓળખાશો 
 
અળખલેશને ગજુરાતના ગધેડાની લાત વાયડી લાગી, ગજુરાતીની તાકાત તો જોઈ લીધીને?. આ 
તો હજી ગધેડા મવશે બોલ્યો, જો ગીરના મસિંહ મવશે બોલ્યો હોત તો શુું હાલત થાત? 
 
મોિીજીને નફરત કરવાવાળાઓને એક નાનકડી સલાહ કે આજકાલ મોબાઈલ બુંધ રાખે ટી.વી. તો 
ભલેૂ ચકેુ જોવ ુું નદહ, નદહ તો તમે ભયુંકર ડીપે્રશનનો ભોગ બનશો 
 
સોમનયા ગાુંધી: રાહુલ, તે પાટી માટે શુું મવચાર્ુું છે? 
રાહલુ: મમ્મી, કોંગે્રસ સખત હારી ગઈ છે એટલે પાટી કરીશુું તો સારુું નદહ લાગે 
 


