GUJARATI JOKES –6
પતિ: લગ્ન વખિે સાિ ફેરા લેિી વખિે િે વચન આપેલ ુ અને સ્વવકાર પણ કરે લ ુ કે મારુ આદર
કરીશ, મારી િમામ વાિ માનીશ
પત્ની: િો શ ુ કરુ ત્યારે ? એટલા બધા લોકો વચ્ચે િમારી સાથે ત્યા માથાકટ
ૂ કરુ?
ુ ો ચ ૂસવાન ુ કેવી રીિે છોડ્?ું ુ
કમલા: અલી તવમલા, િારા છોકરાએ અંગઠ
તવમલા: બસ ખાસ કઈ નહી, એક ઢીલી ચડ્ડી પહેરાવી દીધી, એ આખો દદવસ બન્ને હાથથી ચડ્ડી
પકડી રાખે છે
સાઉદી અરે બબયામાું લોકો કેટલ ું ુ િાપમાન છે િે કેરાલીયનોની લગ
ું ુ ીની વટાઈલ પરથી કહી દે છે .
ુ ી પહેરી હોય િો ૩૫
જો લગ
ું ુ ી નોમમલ પોઝીશનમાું પહેરી હોય િો ૩૦ ડીગ્રી, જો લગ
ું ુ ી ઘટુ ણ સધ
ુ ી પહેરી હોય િો ૪૦ ડીગ્રી. પણ જો િાપમાન ૪૦ ડીગ્રીથી વધારે જય
ડીગ્રી અને લગ
ું ુ ી જુંઘ સધ
િો ત્યાની સરકારે બધા કેરાલીયનોએ ઘરની બહાર નદહ નીકળવ ુંુ એવો કાયદો કયો છે !
ુ ી વાયર જોડે બુંધાયેલો હિો ત્યાું સધ
ુ ી માણસ આઝાદ હિો. પણ જયારથી ફોન
ફોન જયાું સધ
આઝાદ થઇ ગયો ત્યારથી માણસ ફોનથી બુંધાઈ ગયો
पंजाबी लड़की अपनी शादी के ललए लड़का दे खने लड़के के घर गई। घर के अंदर जाने से पहले उसने
भगवान से प्रार्थना की, हे रब्बा, या ते सास चंगी होवे, या फोटो टं गी होवे!

દારૂદડયાની પત્નીની વ્યથા: પહેલા િો સારું ુ હત ુંુ કે રોડ પર જ પડેલા મળી જિા હિા, પણ હવે િો
કોટમ ના હુકમથી રોડની અંદર ૫૦૦ મીટર જવ ુંુ પડે છે !
અડવાણીએ લાલબત્તી બુંધ કરવાની ખબર સાુંભળીને કહ્,ું ુ મોદીને “લાલ” શબ્દ માટે આટલ ું ુ બધ ુંુ
ુ સ કેમ છે ?(લાલ કૃષ્ણ અડવાણી)
ખન્ન
ુ ને ઇન્ડડયા કા પૈસા લટુ ા હૈ
બિટીશ જજ(તવજય માબલયાને): તમ

ુ ગોરોને ભી િો લટુ ા થા!
તવજય માબલયા: તમ
જજ: બેલ ગ્રાડટેડ, ત ુંુ િો હમારા જિીભાઈ તનકલા!
ગીિામાું ભગવાને કહ્ું ુ છે કે ''મફિન ુંુ લઈશ નહીં''. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મને માફ કરે અથવા
ુ ેશભાઈ સાથે વાિ કરે .
મક
એક જડમનાર બાળક ભગવાનને પ ૂછે છે : "હે પ્રભ,ુ પ ૃથ્વી પર જઈને મારે પહેલ ું ુ કામ શુંુ કરવાન ુંુ
હશે?
ભગવાન: સૌથી પહેલા િારે “આધારકાડમ ” કઢાવવાન ુંુ રહેશે, પછી જ ત ુંુ બીજ કામ કરી શકીશ!
દહડદુઓને ત્રણ િલાકનો હક્ક ભલે નદહ આપો પરું ત ુ એવો કાયદો લાવો કે દહિંદુ પતિ પોિાની
ુ બેસ”, “ચપ
ુ બેસ”, “ચપ
ુ બેસ” ત્યારે પત્નીએ ચપ
ુ થઇ જવાન!ુંુ
પત્નીને ત્રણ વાર કહે કે “ચપ
પહેલા લગ્નમાું ચાર ફેરા લેવામાું આવિા હિા પણ હવે કેમ ચાર ફેરા લેવામાું આવે છે ? પહેલા
લગ્ન વખિે સાિ ફેરા એટલા માટે લેવામાું આવિા હિા કારણ કે ત્યારે ઘરમાું સાિ અક્ષરવાળા
“HUSBAND”ન ુંુ રાજ ચાલત ુંુ હત ુંુ અને હવે ચાર અક્ષરવાળી “WIFE”ન ુંુ રાજ ઘરમાું ચાલે છે
એક દારૂદડયાની ટોળકી રવિા પર ચાલિા ચાલિા જિી હિી. રવિામાું એક ઘર પાસે જઈને એક
જણે ત્યાું ઉભેલી એક સ્ત્રીને પ ૂછ્ ું ુ કે બચ ુંુ બાટલીન ુંુ ઘર આજ છે ને? પેલી સ્ત્રીએ કહ્ું ુ કે હા, આજ
ઘર છે . એટલે પેલાએ ટોળા પાસે જઈને પ ૂછ્,ું ુ આપણામાુંથી જે બચ ુંુ બાટલી હોય િે ઓળખી કાઢો
અને આ ઘરમાું મોકલી આપો.
એક દદવસ જમનગરમાું એક અવકાશયાન આવ્્.ુંુ આકાશમાુંથી એક એબલયને(બીજ ગ્રહનો
માણસ) મોટો ફોકસ મારીને કહ્ું ુ આજથી જમનગર અમારા કબજમાું છે . ત્યાું જ નીચેથી બાપ ુ
ુ ીશ
પોિાના ઓટલાપરથી મોટે થી બોલ્યા, એ જે હોય િે પણ િારી ગાડી મારા ઘરની સામે મક
નહીં! નદહ િો જોવા જેવી થશે!
ુ ી રહેશ,ે િરસી રહેશે, પણ ચપ
ુ નદહ રહે!
અમોને ભારિની મદહલાઓ પર ગવમ છે , િે ભખ

અમ ૂક લોકો સાવ 🔧વાુંદરી પાના🔧 જેવા હોય છે , ગમે ત્યાું લાગી જય!
એક કેરાલીયનને તવમાનમાું બેસવા જિા એરહોવટેસે વેલકમ કહ્.ું ુ
કેરાલીયન: થત્તી વુંડી. એરહોવટે સ તવચારમાું પડી ગઈ એટલે િેણે પ ૂછ્,ું ુ વોટ?
કેરાલીયન: થત્તી વુંડી. એટલે એરહોવટે સે પાઈલોટને બોલાવ્યો.
પાયલોટ: "Can I help you, Sir?"
કેરાલીયન: થત્તી વુંડી. પાઈલોટે બે વાર પ ૂછ્ ું ુ અને કેરાલીયન “થત્તી વુંડી” એમ બોલ્યો એટલે
પાઈલોટ િેને િરફ લઈને દરવાજો ખોલીને અંદર જવા કહ્.ું ુ એટલે પેલા કેરાલીયને ગરમ થઈને
પાઈલોટને પોિાન ુંુ બૉદડિંગ કાડમ બિાવ્્.ુંુ પાઈલોટ બૉદડિંગ કાડમ જોઇને જોર જોરથી હસવા માુંડયો
અને પેલા કેરાલીયનને 31-D(થત્તી વુંડી) સીટ પર બેસાડયો.
ઘણી જૂની વાિ છે . એક આદદવાસી પોિાના પદરવાર સાથે જ ુંગલમાું રહેિો હિો. એના પદરવારે
કોઈ દદવસ અરીસો જોયો ન હિો. એક દદવસ એને જ ુંગલમાું એક અરીસો મળ્યો. એણે પોિાને
એમાું જોયો એટલે એને થ્ ુંુ કે આિો મારા બાપનો ફોટો છે . એટલે એ ઘરે લઇ ગયો અને રોજ
અરીસામાું જોઇને વાિો કરવા લાગ્યો. િેની પત્નીને શક ગયો એટલે એક દદવસ પેલો આદદવાસી
બહાર ગયો ત્યારે િેણે એ અરીસો કાઢયો અને િેમાું પોિાની તસકલ જોઇને કહ્ું ુ િો એમ વાિ છે .
ુ ી છે જેની સાથે મારો વર રોજ વાિો કરે છે . િેણે અરીસો એની સાસન
ુ ે બિાવ્યો.
િો આ કાળમખ
ુ અરીસામાું જોઇને કહ્,ું ુ ત ુંુ બચિંિા નદહ કર, ભગવાનનો પાડ માન કે િે ડોશી છે અને જલદી
સાસએ
મરી જશે!
એક વખિે જે અંગ્રેજો આપણને ગરીબ અને ગામડીયા કહેિા હિા, એ જ અંગ્રેજોની છોકરીઓ થોડા
રૂતપયા માટે આજે “આઈ.પી.એલ.”માું નાચી રહી છે . “वक्त से ददन और रात, वक्तकी हर शेय
गुलाम, वक्तका हर शेय पे राज”
ટીચર: જે રીિે ટી-૨૦થી દિકેટની રમિ મજેદાર બની ગઈ િે રીિે પરીક્ષામાું શુંુ કરવ ુંુ જોઈએ જેથી
બધાને આનુંદ થાય.
જીગો: સાહેબ, અમારું ુ પેપર એક કલાકને બદલે એક કલાક અને છ તમનીટન ુંુ હોવ ુંુ જોઈએ. દર વીસ
મીનીટે બે મીનીટનો સ્ત્રેટીજીક ટાઈમ હોવો જોઈએ, જેમાું છોકરાઓ એક બીજ સાથે વાિ કરી શકે.
બીજુ ું પરીક્ષામાું એક “ફ્રી હીટ” મળવી જોઈએ જેમાું છોકરો પોિાને આવડિો હોય એવા એક

સવાલનો જવાબ લખી શકે. ત્રીજુ ું પહેલી વીસ મીનીટમાું “પાવરપ્લેય” હોવો જોઈએ જે દરમ્યાન
પરીક્ષક રૂમની બહાર રહે. ચોથ ુંુ થોડી થોડી વારે “ચીયર લીડસમ” આવીને ડાડસ કરી જય. ટીચર
આ સાુંભળીને બેભાન થઇ ગયા!
ુ ો મારિો હિો. ઘોડા પરથી નીચે નદહ
એક માણસ ઘરે ડી.વી.ડી. જોિો હિો અને જોર જોરમાું બમ
ઉિરિો, ગાુંડા નદહ ઉિર, આ એક ચાલ છે . આ એક જળ બબછાવવામાું આવી છે . સાલા, કુ િરાના
મોિે મરી જઈશ.
પત્ની(રસોડામાુંથી): કઈ દફલ્મ જુવો છો?
પતિ: આપણા લગ્નની ડી.વી.ડી. જોઉં છું
લાલ ુ યાદવ એક ફોમમ ભરિા હિા જે અંગ્રેજીમાું હત.ુંુ એક જગ્યાએ લખ્ ુંુ હત ુંુ Your Zodiac sign.
ત્યાું એ મઝ
ું ૂ ાઈ ગયા. એટલે બાજુમાું નીિીશ કુ માર શુંુ લખે છે િે જો્.ુંુ નીિીશ કુ મારે લખ્ ુંુ હત ુંુ
ુ લખી દીધ ુંુ Innova(કારન ુંુ નામ). માયાવિી પણ એ જ ફોમમ
Scorpio (वष्ृ चचक) એટલે લાલએ
ભરિા હિા એમને Zodiac signનો અથમ નહોિો ખબર એટલે એમને બાજુમાું સોતનયા ગાુંધીનાું
ફોમમમાું જો્ ુંુ િો સોતનયાએ 'Cancer' લખ્ ુંુ હત.ુંુ માયાવિીએ થોડીવાર તવચાર કરીને લખ્,ુંુ
“હલકી ખાુંસી”.
Bankના તનયમો વાુંચ્યા પછી પત્ની જમિા જમિા પતિ પર બગડી અને કહ્ું ુ હવે ત્રણથી વધ ુ
વખિ જમશો િો વાસણ િમારે ધોવા પડશે
“Save daman”, નહી િો ત્યાું મળિા થઈ જશે “સેવ-ખમણ”
ગબણિન ુંુ પેપર હાથમાું આવિા જ બાપ ુ અચાનક ગરબા રમવા માુંડયા.
પરીક્ષક: બાપ,ુ િમે આમ કેમ કરો છો?
બાપ:ુ સાહેબ, પેપરમાું લખ્ ુંુ છે કે દરે ક વટે પના માર્કસમ મળશે
જેનરીક અને િાડડેડ દવામાું ફરક શુંુ છે ? જયારે િમે કોઈ છોકરી સાથે લગ્ન કરો ત્યારે એ છોકરીન ુંુ
કુ ટુંુ બ, બેકગ્રાઉડડ, ભણિર, બ્્ટુ ી અને કેરેર્કટર વગે રે જોઇને કરો છો જે િાડડેડ કહેવાય અને એ
સ્ત્રી છે એટલે લગ્ન કરો છો એ જેનદરક કહેવાય!

પતિ અને પત્ની જેરુસલામ ગયા, ત્યાું પત્ની મરી ગઈ.
પાદરી: ડેડ બોડીને અમેદરકા લઇ જવાના ૧૦૦૦૦ ડોલર થશે અને અદહયાું દફનાવશો િો ૧૦૦
ડોલર થશે.
પતિ: ના, મારે િો અમેદરકા જ લઇ જવ ુંુ છે
પાદરી: શુંુ ત ુંુ િારી પત્નીને એટલી બધી ચાહે છે કે આટલો બધો ખચો કરવા માુંગે છે ?
પતિ: ના એવ ુંુ નથી પણ ઇસ ુ બિવિને જેરુસલામમાું દફનાવેલા અને ત્રીજે દદવસે જીવિા થઈને
પાછા આવ્યા હિા. હુું શા માટે આવ ુંુ જોખમ ખેડુું?
એક મારવાડીનો છોકરો તસિંધી છોકરી જોડે પ્રેમમાું પડયો.
ુ જય ત્યારે હુું નીચે તસક્કો ફેંકીશ. એનો અવાજ સાુંભળીને
તસિંધી છોકરી: જયારે મારા પપ્પા સઈ
િરિ જ ત ુંુ ઉપર આવી જજે. પરું ત ુ છોકરીએ તસક્કો ફેંક્યા પછી એક કલાક પછી મારવાડી છોકરો
ઉપર આવ્યો.
તસિંધી છોકરી: આટલી બધી વાર કેમ લગાડી?
મારવાડી છોકરો: હુું તસક્કો શોધિો હિો
તસિંધી છોકરી: ગાુંડા, એ િો મેં દોરો બાુંધીને તસક્કો ફેક્યો હિો, એટલે પાછો ખેચી લીધો!
ુ ેટ ટ્રે ન અને લોકલ ટ્રે નની વપીડમાું કેટલો ફરક?
છગન: મગન, આ બલ
મગન: કબજજયાિ અને ઝાડા જેટલો!

આખો જય અવિાર આઉ(આંચળ)માું ઇિડી્ ુંુ િણો, (પણ)ધોળા દૂ ધની ધાર કદી ઈચ્છે નઇ કાગડા
- દૂ લા કાગ. જે લોહી પીવા જનમ્યા હોય એ લોહી જ પીવાના, ઇિડી ગાયના આંચળ ઉપર ચોંટી
હોવા છિા ગાયન ુ લોહી જ પીિી હોય છે દૂ ધ નહીં, નર્કસલીઓ અને કાશ્મીરીઓને અપમણ
ુ રાિી દદલ્હી ગયા િો આ હાલ છે , આપણે િો હજુ ગયા જ નથી!
જરા તવચારો, ફર્કિ “બે જ” ગજ
એક તમત્રને વેલણથી બચવા માટે સલાહ આપી કે રોટી મેકર લઇ લે. 5-6 દદવસ પછી ફોન
આવ્યો, વોશીંગ મશીન કઈ કું પનીન ુંુ લેવાય?

ુ ઈચ્છા, પત્ની સુંવકારી હોવી જોઈએ અને પડોશીની આધતુ નક તવચારોવાળી!
માણસની અદભિ
૯૯% પત્નીઓ પોિાની ભ ૂલ કબ ૂલ નથી કરિી. બાકીની એક ટકા ભ ૂલ કબ ૂલ કરીને અડધા કલાક
પછી કહી દે છે કે “ખરે ખર િો ભ ૂલ િમારી જ હિી!”
ુ રાખવી તમથ્યા છે . જયાું સધ
ુ ી સીિાજી પ્રભ ુ રામ પાસે હિા ત્યારે એમને સવ
ુ ણમમગ
ૃ
સ્ત્રીઓને ખશ
જોઈત ુંુ હત.ુંુ જયારે આખી સોનાની લુંકા એમના ચરણોમાું હિી ત્યારે પ્રભ ુ રામ જોઈિા હિા! માટે હે
નાદાન પરુ ુ ષ જે કામ પ્રભ ુ રામ પણ ના કરી શક્યા િે કામ ત ુંુ કરવા માુંગે છે ?
ુ રાિી વઝમન, "બહુ... બોલી.. ત.ુંુ ...", દરે ક પરણેલા પરૂુ ષ પત્નીને કહેિા હોય
"BAHUBALI 2"ન ુંુ ગજ
છે !
ુ જ શરમજનક એ છે કે “બાહુબલીને કોણે માયો?” એમ ચારે િરફ ભર્કિો પ ૂછી રહ્યા છે પણ એ
ખબ
જ ભર્કિોની દહિંમિ નથી કે સત્તા પર બેઠેલા િેમના આકાઓને પ ૂછી શકે કે “અમારા પચીસ જવાન
સૈતનકોને કેમ માયામ?”
શ્રી રતવશુંકર: હુું આટમ ઓફ લીવીંગ શીખવ ુંુ છું
તવજય માલ્યા: હુું પણ આટમ ઓફ લીવીંગ શીખવ ુંુ છું
ુ શમન દિયા શીખવ ુંુ છું
શ્રી રતવશુંકર: હુું સદ
તવજય માલ્યા: હુું પ્રદશમન દિયા શીખવ ુંુ છું
ુ ાનાું દકનારાને સાફ કયો
શ્રી રતવશુંકર: મેં યમન
તવજય માલ્યા: મેં ભારિની બેંકોને સાફ કરી
ુ ગર
ુ ુ છું
શ્રી રતવશુંકર: હુું વપીરીચ્્લ
ુ ુ છું
તવજય માલ્યા: હુું વપીરીટ(દારુ)નો ગર
क्या रखा है “कश्मीर और उत्तराखंड” के पहाड़ में , कुछ ददन तो गज
ु ाररये गज
ु रात में . ना दारू, ना
चारा, मस्त खतरनाक पारा @ 44.5℃. गुजरात टुररजमका रहम, रहो गरमा गरम!

ુ ુંુ નામ આપો?
તશક્ષક: સોલાર એનરજીમાુંથી બનેલ કોઇ એક વવતન
ુ કણમ
છોકરો: કુું િીપત્ર
सुबह का भूला शाम को घर आये तो उसे 'भूला हुआ' नही बष्कक 'भुना हुआ' कहते है ।
Summer@44°C
ુ રાિી એટલે દુબઈ ફરે , ઈઝરાઈલ ફરે , ઓવટ્રે બલયા ફરે , લુંડન ફરે , અમેરીકા ફરે પણ ચાર
ગજ
રવિા પરન ુ સકમ લ ના ફરે !
एक

मदहला पंजाबी मे बोलते हुऐ एक हररयाणवी की ककराना दक
ु ान पर चाय पत्ती खरीदने गई
मदहला: ललपटण दी चाह है ?
हररयाणवी दक
ु ानदार: मन्ने तो ना है , तन्ने है तो ललपट जा!

સીનીયર ડોર્કટર: પેલા ૧૩નુંબરવાળા પેશડટને ભાન આવી ગ્ ુંુ
જુતનયર ડોર્કટર(અનામિવાળા): શુંુ િે બેભાન હિો? મેં િો એન ુંુ પોવટમોટમ મ કરાવી નાખ્!ુંુ
અનામિ જજિંદાબાદ!
ભર્કિ: બાબા, શાદી નદહ હો રહી હૈ, કોઈ ઉપાય બિાઈએ
તનમમલબાબા: ઘરમે િવવીર દકસકી રખિે હો, નરે ડર મોદી કી? ઇસી લીએ કપ
ૃ ા રુકી હુઈ હૈ, તવજય
ુ ા પે િક એશ કરોગે !
માલ્યાકી િવવીર લગાલો, બઢ
૧લી મે, ૧૯૬૦, આ દદવસે "પીવા" વાળા અને "ન પીવા" વાળા અલગ-અલગ થયેલા..!!
મોબાઇલ નેટ સવત ુ થયા પછી ટોયલેટમાું પણ પાટીયા લગાવવા પડશે કે “કામ તસવાય બેસવ ુંુ
નહીં”.
દીકરી દદલનો દદરયો, દીકરા દીવ, દમણ અને ગોવાનો દદરયો

ુ ન
જયારે પોિાના નાનકડાું સુંિાનોને લઈને મા-બાપને વેકેશનમાું વકીલ ડેવલોપમેડટ અને ટ્શ
ર્કલાસીસ િરફ દોડાદોડી કરિાું જોઉં છું ત્યારે ખબર નહીં કેમ, પણ કાબામઇડથી કેરી પકવિા
વેપારીઓ યાદ આવી જય છે
જો તવમાનના ટાયરની જેમ બે પગ બહાર આવે િો સમજી જવ ુંુ કે આગળ એકટીવાવાળી આંટી િેક
મારવાની છે
રઘલો: બાપ ુ મને કાલના પાિળા પાિળા ઝાડા થાય છે
બાપ:ુ િો થવા દે ને િારે ક્યા એના છાણા થાપવા છે
લગ્ન કરિી વખિે મોટા ભાગના છોકરાઓ છોકરીના માિા-તપિાને કહે છે કે “હુું િમારી દીકરીને
ુ ી રાખીશ”. િમે કોઈ પણ દદવસ છોકરાના માિા-તપિાને છોકરીએ આવ ુંુ કહ્ું ુ હોય
જજિંદગીભર સખ
એવ ુંુ સાુંભળ્્ ુંુ છે ? કારણ કે સ્ત્રીઓ કોઈ દદવસ જુઠ્ઠું નથી બોલિી!
એક ભાઈ(સગાને ફોન પર): આપણે કલ્પેશન ુંુ નક્કી ક્મ ુ
સગો: Good news, સરસ…કેવા છે સામે વાળા લોકો?
ભાઈ: એકદમ આપણાું જેવા
સગો: લે, િો પણ ક્?
ું ુ
પતિ-પત્નીના ઝગડે ઉગ્ર વવરૂપ પકડ્!ું ુ
પતિ: ત ુંુ મારી અંદર રહેલા જનવરને જગાડીશ નદહ, નદહ િો જોવા જેવી થશે
પત્ની: ઉંદરથી કોણ ગભરાય છે ?
ટીચર: બોલ જીગા, “લોફર” અને “ઓફર” માું શુંુ ફરક છે ?
જીગો: જો છોકરો બોલે, “આઈ લવ ્”ુ િો “લોફર” અને છોકરી બોલે િો “ઓફર”
એક માણસની કાર ચોરાઈ ગઈ. બે દદવસ પછી એ જ જગ્યાએથી એ કાર પાછી મળી. અંદર એક
કાગળ હિો િેમાું લખ્ ુંુ હત ુંુ કે મારી “મા”ની િબબયિ એકાએક ખરાબ થવાથી મારે ન છટકે િમારી
કાર ચોરવી પડી. િમને િકલીફ આપવા બદલ માફી ચાહુું છું. પેટ્રોલની ટાુંકી ફૂલ કરી છે અને

સાથે િમારી મદદની કદરરૂપે “બાહુબલી-૨”ની પાુંચ ટીકીટો પણ મ ૂકી છે . કાર મળી ગઈ એટલે
ુ થઇ ગયા અને રાત્રે “બાહુબલી-૨” દફલ્મ જોવા આખ ુંુ ફેમીલી ગ્.ુંુ રાિે દફલ્મ જોઇને
બધા ખશ
બધા ઘરે પાછા આવ્યા અને જો્ ુંુ િો દરવાજનો નકચ
ૂ ો ત ૂટે લો હિો, અંદર જઈને જો્ ુંુ િો ૨૫-૩૦
રૂતપયાની ચોરી થઇ હિી. બેડપર એક કાગળ મળ્યો જેમાું લખ્ ુંુ હત,ુંુ “ હવે ખબર પડી કે કટ્ટપ્પાએ
બાહુબલીને કેમ માયો?”.
કેનેડામાું નવા આવેલા એક પાદકવિાનીએ ડોર્કટર પાસે જઈને કહ્,ું ુ ડોર્કટર સાહેબ, મને ભયુંકર
બેચેની લાગે છે . ડોર્કટરે એને િપાસીને કહ્,ું ુ એક િપેલામાું પેશાબ કરીને એની અંદર મરે લી
માછલી અને સડેલી કોબી નાખી ગરમ કરી માથાપર કપડુું નાખી એનો નાસ લે. બીજે દદવસે
ુ થિો આવ્યો અને કહ્ું ુ હવે મને ખબ
ુ જ સારું ુ લાગે છે , મારી બીમારી શુંુ હિી?
પાદકવિાની ખશ
ુ હવા માફક નદહ આવી)
ડોર્કટર: િને હોમ તસકનેસ હિી(ગુંદકીમાું રહેવા ટે વાયેલાને કેનેડાની શદ્ધ
ફાવટફૂડ ખાવાથી માણસ ફાવટ નથી થઇ જિો, વમાટમ ફોન રાખવાથી માણસ વમાટમ નથી થઇ જિો,
ુ મોશનથી માણસ જરૂર લઝ
ુ થઇ જય છે . માટે ઉનાળાની ગરમીમાું ખાવા પીવામાું
પરું ત ુ લઝ
ધ્યાન રાખજો
પરીક્ષામાું સવાલ પ ૂછાયો, સૌથી વધ ુ કોપી ક્યાું થાય છે ? પહેલી વખિ તવશ્વમાું બધા છોકરાનો
જવાબ સાચો પડયો, “વોટ્સએપ” પર!
ુ ીને બહાર
આલ્કોહોલ શુંુ છે ? એ મગજની “કબજીયાિ”ન ુંુ ઇસબગોલ છે . લીધા પછી તવચારો ખલ
આવે છે !
સામાજજક ભેદભાવન ુંુ ઉત્તમ ઉદાહરણ...પૈસાદાર લોકો પીવે િો “ડ્રીંર્કસ” કહેવાય, તમડલ ર્કલાસનો
માણસ પીવે િો “દારુડીયો” કહેવાય અને ગરીબ માણસ પીવે િો “બેવડો” કહેવાય!
પત્ની: સાુંભળો છો? આજે ઓદફસેથી વહેલા આવજો, દફલ્મ જોવા જઈશુંુ
પતિ: વહેલો નદહ આવ્યો િો?
પત્ની: જો ટાઈમસર આવશો િો “બી.જે.પી.”ના બચડહથી, જો મોડા આવ્યા િો “કોંગ્રેસ”ના અને વધ ુ
મોડુું ક્ું ુ િો “આપ”ન ુંુ બચડહ જે બારણા પાછળ રાખ્ ુંુ છે િેનાથી િમારું ુ વવાગિ કરીશ!

પત્ની: િમે િો ૨૦૦૦ની નોટ જેવા છો
ુ થિા): હા, એ િો છું, પણ કેવી રીિે?
પતિ(ખશ
પત્ની: નથી એન ુંુ change મળત ુંુ કે નથી એને ફેંકી શકિા!
આજની િારીખમાું કોદહન ૂર પછી ભારિની બીજી કોઈ મોંઘી ચીજ અંગ્રેજોના કબજમાું હોય િો
એ છે , “તવજય માલ્યા” નવહજર કરોડનો હીરો છે !
ટીચર: ભ ૂરા વીજળી શુંુ છે ?
ુ ી છે જે ગમે ત્યારે કોઈને કહ્યા વગર જિી રહે છે , ઘણી
ભ ૂરો: વીજળી એ સરકારની ચદરત્રહીન પત્ર
વાર િો અડધી રાિે પણ જિી રહે છે !
B.S.F.ના જવાન િેજ બહાદુરે ખાવાની ર્કવાલીટી માટે ફદરયાદ કરી હિી એટલે સેનાએ િેને
બરખાવિ કરી દીઘો. જેની ફોટો કોપી કાકીએ કઢાવીને ડાઈનીંગ રૂમમાું ચોંટાડી દીધી છે . બસ
ુ ચાપ ખાઈ લે છે . કાકાએ કહ્ું ુ આ ઉંમરે
ત્યારથી કાકા રોટલી કાચી હોય, દાળ પાણીવાળી હોય ચપ
બરખાવિ થઈને જઉં ક્યાું? બધા પતિ દે વોને અપમણ!
િમને ક્યાક જોયેલા લાગે છે . શ ુ િમે Facebook કે WhatsApp પર છો?
"ના ભાઈ ના હુ દસ વષમથી િારો પાડોશી છ!
એક ભાઈ કુું વારા રહી ગયા. જુવાનીમાું િે વડીલોને એ આશાએ પગે બહુ લાગિા કે વડીલોના
ુ ી રહે.
આશીવામદથી મારુ ક્યાુંક ગોઠવાઈ જય. વડીલો હુંમેશા આશીવામ દ આપિા કે સદા સખ
“સમજય એને વુંદન”.
પોલીસ: પાકમ માું આવી રીિે બેસવાની મનાઈ છે ?
પરૂુ ષ: પણ અમે પરણેલા છીયે!
પોલીસ: િો ઘરમાું બેસોને.
પરૂુ ષ: કોના ઘરમાું બેસીયે? આના ઘરમાું બેસો િો આનો પતિ શક કરે અને મારા ઘરમાું બેસીએ
િો મારી પત્ની શક કરે !

પોલીસ: સારુ બેસો બેસો.....
એક વ ૃદ્ધ વડીલ: બેટા કેમ છે ?
છોકરો: ઠીક છે
વ ૃદ્ધ વડીલ: ભણવાન ુંુ કેવ ુંુ ચાલે છે
છોકરો: બબલકુ લ િમારી જજિંદગી જેવ ુંુ
વ ૃદ્ધ વડીલ: એટલે?
છોકરો: ભગવાન ભરોસે!
એક બભખારી(મુંદદર બહાર): ભગવાન િારી જોડી સલામિ રાખે
ભ ૂરો: પણ હુું િો કુું વારો છું
બભખારી: હુું િો િારી ચપ્પલની જોડીની વાિ કરિો હિો!
અકબરે બબરબલને 3 નવા સવાલ પ ૂછયા. 1.દૂ ધ કેમ ઊભરાય જય છે ? 2.પાણી કેમ વહી જય છે ?
3.શાક કેમ બળી જય છે ? બબરબલે 3ણેય સવાલનો 1 જ જવાબ આપ્યો કે WhatsApp ચાલ ુ હોય
એટલે! આ સાુંભળી બબરબલને ય એની Wife એ બોવ માયરો!
ટીચર: સીિા શા માટે રામ સાથે જ ુંગલમાું ગયા?
ુ હિી એટલે ઘરે રહેવા કરિા િો જ ુંગલમાું રહેવ ુંુ સારું ુ
છોકરો: સીિાજીને ઘરમાું ત્રણ ત્રણ સાસઓ
એવ ુંુ એમને લાગ્્ ુંુ હશે!
ુ સરુ િ છોકરી સાથે પ્રેમ થયો અને બુંને પરણી
એક છોકરાને વોટ્સઅપ પર ચેટીંગમાું એક ખબ
ુ જ સદ
ગયા. પહેલી રાિે છોકરાએ છોકરીનો ઘઘ
ું ૂ ટ ઉઠાવીને કહ્,ું ુ ખરે ખર ત ુંુ ખબ
ુંુ ર છે . બોલ,
ુ કરવા ક્યાું જવ ુંુ છે ?
હનીમન
છોકરી(શરમાિા શરમાિા): આ લવીવાલે દમ્મ-ુંુ િાત્મીર દઈએ
બોધ: મારા ભાઈ એક વખિ િો વાિ કરવી જોઈએને. જોઈ લીધ ુંુ મફિ “જીઓ” નેટન ુંુ પદરણામ!
નુંબરવાળા ચશ્મા ઉિારવાનો ઘરે લ ુ ઉપાય: 100% કામ કરે છે .

વરસોથી આ પ્રયોગ કરીને ઘણાું બધાું લોકોએ નુંબરવાળા ચશ્મા ઉિાયામ છે . સૌથી પહેલા ડાબે
હાથેથી ડાબી દાુંડી પકડો અને જમણે હાથેથી જમણી દાુંડી, પછી ધીમેથી ચશ્મા આગળની િરફ
ખેંચો ચશ્મા ઉિરી જશે!
"जमा है रं ग आईपीएल का, बेकफक्र भारत है ", "उजाले चौकों छक्कों के, अंधेरों में शहादत है "
સવારે ઉઠીને મોબાઈલ ખોલો એટલે ૮૦ થી ૧૦૦ મેસેજો પડેલા હોય છે . ત્યારે એવી ફીબલિંગ થાય
છે કે દુકાન ખોલિાની સાથે જ ૮ થી ૧૦ હજરનો માલ વેચી નાખયો!
ુ પાન નહોત ુંુ ક્,ું ુ દારુ નહોિો પીધો, બેંગકોક નહોિો ગયો, કોઈ
એક માણસ કે જેણે કોઈ દદવસ ધમ્ર
લફડુું નહોત ુંુ ક્ું ુ કે કોઈ ગલમફ્રેડડ નહોિી બનાવી એ જયારે મત્ૃ ્ ુ પામ્યો ત્યારે એલ.આઈ.સી. િેનો
કલેઈમ રીજેર્કટ કયો. કારણ? કારણ કે જે માણસ જીવ્યો જ નથી િે મયો કઈ રીિે?
ુ ીમાું િો િેમના ર્કલાસની
છોકરાઓ કેદરયર બનાવીને પોિાના પગપર ઉભા થાય ત્યાું સધ
છોકરીઓના બાળકો પોિાના પગપર ચાલિા થઇ જય છે !
આજકાલ િો સાિમામાું ભણિા છોકરાઓ છોકરીઓ ફેરવે છે અને એક આપણે હિા કે જે સાિમાું
ુ ી માત્ર સાયકલના ટાયર જ ફેરવિા હિા અને િે પણ બધી ગલીઓમાું!
સધ
मुंह-ददखाई पर पतत ने बीवी को गुलाब का फूल भें ट ककया.
बीवी रूठ कर बोली: "ये नहीं, कोई सोने की चीज़ दो."
पतत: "ये ले तककया और सो जा."

એક દારુ બનાવિી ફેર્કટરીમાું દારુ ટે વટ કરવાવાળાની જહેરાિ આવી. એક દારૂદડયાનો ઈડટરવ્્ ુંુ
ુ જ ગુંદો ગોબરો હિો એટલે માબલક િેને લેવા નહોિો માુંગ્યો પરું ત ુ
લેવામાું આવ્યો. દારુડીયો ખબ
ઈડટરવ્્મ
ુંુ ાું બોલાવ્યો હિો એટલે ઈડટરવ્્ ુંુ લેવો પડયો. િેને એક દારુ ચાખવા આપવામાું આવ્યો
િેણે ચાખીને કહ્,ું ુ “રે ડ વાઈન”, નોથમ અમેદરકામાું બની છે , ત્રણ વરસ જૂની છે , લાકડાના બોર્કસમાું
મેચ્યોર કરવામાું આવી છે . આવી રીિે દારૂડીયાએ વીસ જિનાું દારુઓ ઓળખી બિાવ્યા. માબલકે
એને લેવો ન હિો. એટલે િેણે પોિાની સેિેટરીને બોલાવીને ખાનગીમાું કહ્,ું ુ આને લેવો નથી માટે

ત ુંુ એક બાટલીમાું િારો પેશાબ ભરીને લાવ. દારૂડીયાએ એ બાટલીમાનો પેશાબ દારુ સમજીને
ચાખીને કહ્,ું ુ ઉંમર છવ્વીસ વરસ, પ્રેગ્નડટ છે , ત્રણ મદહના થઇ ગયા છે , જો મને નોકરી નદહ
આપો િો હુું છોકરાનો બાપ કોણ છે િે જહેર કરી દઈશ! દારૂદડયા લથડીયા ભલે ખાિા, પણ
ુ જ હોય છે !
હોતશયાર ખબ
ુ વધારે આવ્્ ુંુ એટલે કાકાએ બધાને ભેગા કરીને ધમકાવ્યા. મોટા
એક કાકાને ત્યાું ફોનન ુંુ બબલ ખબ
છોકરાએ કહ્ું ુ હુું િો ઓફીસમાુંથી જ ફોન કરું ુ છું, િેની પત્નીએ કહ્ું ુ હુું પણ ઓદફસનો ફોન જ વાપરું ુ
છું, નાના છોકરો િેની પત્ની અને નાની છોકરીએ પણ કહ્ું ુ કે અમે િો ઓદફસનો જ ફોન વાપરીએ
ુ ચાપ સાુંભળિી હિી. બધાની નજર કામવાળી પર ગઈ, એટલે
છીએ. કામવાળી આ બધ ુંુ ચપ
કામવાળીએ કહ્,ું ુ િમે બધા જયાું કામ કરો છો ત્યાનો ફોન જ વાપરો છો િો હુું પણ એમ જ કરું ુ છું.
એમાું મેં ખોટુંુ શુંુ ક્?
ું ુ
સાચ-ુંુ ખોટુંુ રામ જણે! કહે છે કે ગાુંધીનગરમાું આજે જયાું વીધાનસભાગૃહ છે ત્યાું પહેલાું વડન ુંુ એક
વીશાળ વ ૃક્ષ હત.ુંુ ચોર લોકો ચોરી કરીને રાત્રે એ વડ નીચે આવીને આરામથી બેસિા અને ચોરે લા
માલના ભાગ પાડીને વહેંચી લેિા હિા.
ગરીબીની પણ હદ હોય છે , મારા મોબાઈલમાું “એરોપ્લેન” મોડની જગ્યાએ “સાયકલ” મોડ આવે
છે !
ઘર જમાઈ: આજથી હુું રોટલીની જગ્યાએ ભાિ જ ખાઈશ
સાસ:ુ શુંુ કામ?
ઘર જમાઈ: મહોલ્લાવાળાનાું ટોણા સાુંભળીને કું ટાળી ગયો છું કે “સાસરામાું મફિની રોટલી” ખાય
છે !
એક સમાચાર: આજે સરુ િના દસ હજરથી વધ ુ તવદ્યાથીઓ “નીટ”ની પરીક્ષા આપશે
ુ રાિ સરકાર કડક કાયદા કરે અને “નીટ(પાણી
દારુડીયો: આ િે કેવ ુંુ કહેવાય? દારૂબુંધી માટે ગજ
મેળવ્યા વગરનો દારુ)” પીવા માટેની પરીક્ષા છડેચોક જહેરમાું લે?
“ગવાર”ફળી ૧૦૦ રૂતપયે દકલો. તવચારો, ભણેલી ગણેલી હોિ િો કેટલો ભાવ ખાિે?

“કાલીતમચમ” ૧૦૦૦ રૂતપયે દકલો. તવચારો, ગોરી હોિ િો કેટલો ભાવ ખાિી હોિ!
આ સુંસારમાું ફર્કિ એક પાનવાળો જ સાચો માણસ છે કે જે હુંમેશા પ ૂછીને ચ ૂનો લગાવે છે , બાકી
િો સાલા પ ૂછયા વગર જ ચ ૂનો લગાવી દે છે
રોજ સવારે ઊઠીને આજે કયા ડીઝાઇનર કપડા પહેરીને દુતનયાને હુું ઇમ્પ્રેવડ કરી દઉં? બસ આપણે
આવ ુંુ તવચારિા રહી ગયા અને પેલો કેસરી લગ
ું ુ ી અને ઝભ્ભો પહેરિો યોગી ઉિરપ્રદે શનો ચીફ
મીનીવટર બની ગયો અને પેલો માત્ર અડધા શરીર પર કેસરી ધોિી લપેટવાવાળા બાબાએ દસ
હજર કરોડની કું પની Patanjali બનાવી દીધી!
વેકેશનની શરૂઆિ થવાથી જૂની નોટો પોિાના પરચ ૂરણ સાથે ગામમાું પાછી આવશે, ગામના
ુ ી લહેર ફરી વળશે
પાદરે બેઠેલા વાુંઢાઓમાું ખશ્ુ બન
ુ રાિમાું રોજ સવારે
મેગીની લેબોરે ટરી િપાસ કરવામાું આવી એટલે ચારે િરફથી માુંગ ઉઠી કે ગજ
ખવાિા ગાદઠયા અને જલેબીની પણ લેબોરે ટરી િપાસ થવી જોઈએ. એટલે ગાદઠયા જલેબીને
બેંગલોરની લેબોરે ટરીમાું મોકલવામાું આવ્યા િો ત્યાથી જવાબ આવ્યો કે “૫ કીલો બીજ
મોકલાવજો મજ પડી ગઈ અને મરચાું, પપૈયાનો સુંભારો અને કઢી વધારે મોકલજો”
ઘરવાળીની કચ કચ કોઈનેય ગમિી નથી. િો પણ મારો બેટો કોઈ મગ
ું ૂ ીને પરણવા િૈયાર થિો
નથી બોલો?
ચુંપક: ડોર્કટર સાહેબ, આ મારી ચુંપા દદવસેને દદવસે જડી ભેંસ જેવી થિી જય છે , ઘણી દવાઓ
કરી પણ કઈ ફરક નથી પડિો.
ડોર્કટર: ઠીક છે , િો િમારૂ નામ અને ઘરનો ફોન નુંબર લખાવી દો.
ચુંપક: સાહેબ, પણ મારા નામ અને ફોન નુંબરને ચુંપાની િબબયિ ઉિારવા સાથે શુંુ લેવા દે વા?
ડોર્કટર: મારી નસમ દરરોજ સવાર-સાુંજ િમારે ઘરે ફોન કરીને ચુંપક સાથે વાિ કરાવો એમ કહેશ.ે
એક જ મદહનામાું ટે ડશનથી િમારી પત્ની પાિળી થઇ જશે.
પતિ-પત્ની ચોરી કરવા બાબિમાું વાિ કરિા હિા.

ુ પવિાય છે
પતિ: જે ચોરી કરે છે િે પાછળથી ખબ
પત્ની(રોમાુંદટક થઈને): લગ્ન પહેલા િમે મારી નીંદ ચોરી હિી, મારું ુ દદલ ચો્ું ુ હત ુંુ એ બાબિમાું
િમારે શુંુ કહેવ ુંુ છે ?
ુ જ પવિાય છે
પતિ: કહુું િો છું જે ચોરી કરે છે િે બાદમાું ખબ
संता : बताओ इंसान के बच्चों और जानवरों के बच्चों में क्या फकथ है ?
बंता : गधे का बच्चा बड़ा होकर गधा बनता हैं! उकलू का बच्चा उकलू बनता है ! पर इंसान का
बच्चा बड़ा होकर गधा भी बन सकता है और उकलू भी !

સારા લોકો જડમ લે છે અને જે રહી જય એ લગ્ન કરે છે . આમ પણ લગ્ન એ બીજો જડમ જ છે
ને? શુંુ કયો છો?
ખામોશ છે મારો દે શ, જવાનોના મોિ પર, તસનેમાધર હાઉસફુલ છે બાહુબલીના મોિ પર!
ચુંપક: સાહેબ, રજ જોઈએ છે
સાહેબ: રજ એક જ શરિ પર મળશે, બિાવ કટપ્પાએ બાહુબલીને કેમ માયો?
ચુંપક: સાહેબ, બની શકે કે બાહુબલીએ કટપ્પાને રજ નદહ આપી હોય!
સાહેબ: કેટલા દદવસની રજ જોઈએ છે ? મુંજુર!
એક રે લયાત્રીએ રે લવે પ્રધાનને ફદરયાદ કરી કે બીજી બધી સતુ વધાઓ ભલે નદહ વધારો પરું ત ુ
ુ ામ સધ
ુ ી પુંહોચે િેટલી લાુંબી રાખો.
સુંડાસમાું ડબલાની ચેઈન મક
રે લવે િરફથી જવાબ મળ્યો: “ડબલ ું ુ ચેઈન સાથે બાુંધેલ ું ુ છે , િમે નદહ”. માટે મહેરબાની કરીને
ુ ામ ડબલા સધ
ુ ી લઇ જવ િો સારું ુ !
િમારો મક
બૈરા ક્યારે ય પોિાના પતિની બહેનની સામે પ્રેમ થી જોશે નહી, પણ પરુ ુ ષ માત્ર કાયમ પોિાની
બાયડીની બહેન સામે પ્રેમ થી જોશે! મન મોટુ જોય બીજુ શ?
ુંુ
લગ્ન વખિે જયારે પતિ પત્નીને “મુંગળસ ૂત્ર” પહેરાવે છે િે દદવસથી “મુંગળ” એની પાછળ લાગી
જય છે અને જજિંદગીનાું બધા “સ ૂત્રો” પત્નીના હાથમાું જિા રહે છે

ુ નથી, માટે મારે છૂટાછે ડા જોઈએ છે . ત્યાું જ
અંબાલાલ(કોટમ માું): જજ સાહેબ, હુું મારી પત્નીથી ખશ
ુ છે , ફર્કિ િારા જ નખરા છે !
િેની પત્ની બોલી: બધા મહોલ્લાવાળા ખશ
બાપ(ુ ડોર્કટર પાસે જઇને): ૧૦ દદવસથી સુંડાસ નથી થ્ ુંુ
ડોર્કટર: સુંડાસ નથી થત ુંુ એટલે સુંડાસ લાગિી નથી કે લાગે છે ને થત ુંુ નથી?
બાપ ુ : લાગે છે ને થત ુંુ નથી.
ડોર્કટર: આ તવતશષ્ટ પ્રકારનો કેસ છે . જઓ અંદર જઈને પેડટ કાઢીને અવળા ફરીને ઉભા રહી જવ.
ુ ે પાછળ જોરથી હોકી વટીક મારીને કીધ,ુંુ જવ થઇ જશે.
પછી ડોર્કટરે બાપન
બાપ ુ બીજ દદવસે આવીને કહે, ઇલાજ જોરદાર હિો.પણ, પદ્ધતિ નવીન હિી. મને રોગન ુંુ તનદાન
સમજવો. મને પાછળ હોકીનો ફટકો કેમ માયો િે કહો .
ડૉર્કટર: હવેથી સુંડાસ જઈને સીમેડટની થેલીથી લ ૂછવાન ુંુ બુંધ કરો!
ુ ુ ષનો આખરી ગર
ુ ુ િેની પત્ની હોય છે . ત્યાર પછી િેને કોઈ જ્ઞાનની આવશ્યકિા નથી કે નથી
પર
કોઈ જ્ઞાન એને કામ આવત!ુંુ
એક લગનમાું બે મહીલા સાથે ને સાથે હિી. જયા પણ જય અને બેસવા જય એટલે બેય એક
બીજની ખરુ શી બરાબર સાફ કરીને જ પેલીને જ બેસવા દે . કોઈ કે પ ૂછ્ ુ િો ખબર પડી કે દે રાણી
જેઠાણી હિી, અને એકબીજની સાડી પહેરીને આવીિી.
ઓલો બબચારો રાત્રે થાકી પાકીને ઘેર આવે, હાથે મેગી બનાવીને િેડ સાથે ખાઈ લે અને પછી
ગલગોટા જેવો િૈયાર થઈને ભાઈબુંધો સાથે ફરવા જય અને વટે ટસ મ ૂકે, "તમતસિંગ ્ ુ જન, Home
is not home without You" અને ઓલી તપયરમાું મમ્મી - પપ્પા - ભાઈ - ભાભી - ભત્રીજ - બેન ભાણેજડાું સાથે ટે સડા કરિી કરિી કોમેડટ કરે , Missing you too my hubby. બસ, આ બઘી તમશ્ર
લાગણીનો સરવાળો એટલે "મેં" મદહનો!
ુ બ ઓદફસે જવા બસમાું ચઢયા, કું ડકટરે હસિા હસિા પ ૂછ્"ુ કાલે રાિે ઘરે
બાપ ુ રોજના િમ મજ
સારી રીિે પહોચી ગયા હિા?",
બાપ:ુ હા,કેમ કાલે રાિે મને શ ુ થ્ ુ હત?ુ
કું ડકટર:િમે એકદમ ટલ્લી હિા

બાપ:ુ મેં િારી જોડે વાિ પણ નહોિી કરી િને કેમની ખબર પડી?,
કું ડકટર:કાલે એક છોકરી બસમાું ચઢી િો િમે ઉભા થઇ િેને િમારી સીટ આપી,
બાપ:ુ કોઈ પણ સજ્જન માણસ િેવ ુ જ કરે . િેમા પીધા સાથે શ ુ લેવાદે વા? મદહલાને સીટ ઓફર
ુ ો છે ?
કરવી ગન
ુ ો િો કોઈ નથી પણ બસમાું િમે બે જ પેસેડજર હિા અને િમે ઉભા ઉભા ગયા!
કું ડકટર: ગન
ુ ાલ પણ
હાલ “Babulal-2”ન ુંુ લોકોને એટલ ું ુ ઘેલ ું ુ લાગ્્ ુંુ છે કે.....................ઉપર લખેલ બાબલ
લોકોને બાહુબલી લાગે છે ,આટલ ું ુ બધ ુંુ ગાુંડપણ સારું ુ નદહ!(ફરીવાર વાુંચો)
એક નોકરે એના શેઠને એના લગ્નની કું કોત્રી આપી, એમાું લખ્ ુંુ હત ુંુ
“રામજી” *WEDS* “રીટા”(બી.કોમ).
ુ ા છાપ અને આ બી.કોમ.વાળી ક્યાુંથી ગોિી લાવ્યો?
આ વાુંચીને શેઠે નોકરને પ ૂછ્ ું ુ કે ત ુંુ અંગઠ
નોકર: એમાું િમને નો ખબર પડે શેઠ
શેઠ: કેમ, નો ખબર પડે એટલે?
રામજી: એમા એવ ુંુ છે બી.કોમ. એટલે “બીજી કોમની”!
એક દવાખાનાના વેઈટીંગ એદરયામાું લખેલી સરસ લાઈન, “દવામાું કઈ મજ નથી” અને “મજ
જેવી કોઈ દવા નથી”
મહારાષ્ટ્રમા દારુ છે , પણ નાખવા માટે પાણી નથી. બબહારમા પાણી છે , પણ દારુ નથી. સાલ ુ
ુ રાિમા બન્ને છે , પણ પીવા માટે પરમીટ નથી!
ગજ
એક છોકરાના પોળમાું ને પોળમાું જ લગન થયા. બે ત્રણ દદવસ પછી એણે એની પત્નીને પ ૂછ્ ું ુ કે,
ત ુંુ મારામાું એવ ુંુ િે શુંુ જોઈ ગઈ કે, મારી સાથે લગ્ન કરી લીધા?
પત્ની શરમાઈને બોલી, િમને હુું રોજ વાસણ માુંજિા જોિી હિી, એટલે!
જયારે ૩૧૦/- થી ૩૫૦ રૂતપયામાું અનબલતમટે ડ ટોકટાઈમ /ઇડટરનેટ ફ્રી મળે છે , ત્યારે સરકાર સુંસદ
સભ્યો(કે તવધાનસભાના સભ્યો)ને મદહને ૧૫૦૦૦/- રૂતપયા ફોન એલાઉડસ શુંુ કામ આપે છે ?

તવબચત્ર પરું ત ુ િદ્દન સાચી વાિ છે . સરકાર કહે છે , “તત્રપલ િલાક” ૨૧ દે શોમાું બાન છે . પણ એ
નથી કહેિી કે “આરક્ષણ” આખી દુતનયામાું બાન છે !
“વોટ્સએપ”માું ગમે િેટલા સતુ વચાર મોકલો પણ માણસ ફોનની “લો બેટરી” તસવાય કોઈ વાિ
સીરીયસલી લેિો જ નથી!
વદડલો વષોથી કહેિા આવે છે કે જમવામાું એક હાથે જમવાની ટે વ પાડો. એ સાચા હિા કારણ કે
એમને ખબર હિી કે ભતવષ્યમાું બીજ હાથમાું મોબાઇલ હશે!
મબ
ુંુ ઈકર: ગરમી થાય િો િમે લોકો શુંુ કરો?
અમદાવાદી: અમે કુ લર સામે બેસીયે
મબ
ુંુ ઈકર: િો પણ ગરમી લાગે િો?
અમદાવાદી: િો અમે કુ લર ચાલ ુ કરીએ
સ્ત્રી એટલે શસ્ર્કિ, પરુ ુ ષ એટલે સહનશસ્ર્કિ. ઉદાહરણ િરીકે, બસમાું પ્રવાસ કરિી વખિે જો કોઈ
ુ ુ ષને ઝોકુું આવી જય અને િે બાજુમાું બેઠેલી અજણી સહપ્રવાસી સ્ત્રીના ખભા પર માથ ુંુ મ ૂકી દે
પર
અને િે સ્ત્રી િરિ જ એને થોબડા પર ઝીંકી દે (શસ્ર્કિ). બસમાું પ્રવાસ કરિી વખિે જો કોઈ સ્ત્રીને
ઝોકુું આવી જય અને િે બાજુમાું બેઠેલા અજણ્યા સહપ્રવાસી પરુ ુ ષના ખભા પર માથ ુંુ મ ૂકી દે િો
ુ ી બેઠો રહેશે, પણ સહપ્રવાસી સ્ત્રીની ઊંઘમાું
એ પરુ ુ ષ "નરોડા" ઉિરવ ુંુ હશે િોય "દહિંમિનગર" સધ
ખલેલ પહોંચવા નહીં દે (સહનશસ્ર્કિ).
ુ ુ ષ સદા સખ
ુ ી િેના કારણો: આખી જજિંદગી એક અટક(સરનેમ), ફોન પર વાિ 30 સેકુંડ, પાુંચ
પર
દદવસની ટૂર, એક જીડસ કાફી, આમુંત્રણ નહીં હોય િો પણ દોવિી પાકી હોય, આખી જજિંદગી એક
જ હેરવટાઇલ, ગમે િેવી ખરીદી માટે ૨૫ તમતનટ કાફી, બીજના કપડાની અદે ખાઈ નહીં, આજન ુંુ
પહેરેલ ુ શટમ આવિી કાલની પાટીમાું પણ ચાલે. ટુંુ કમાું, બટાકા જેવો, ગમે િે શાકમાું એડજવટ થઈ
જય!
ુ .ુંુ "રોજ રોજ ક્યાું ગાય અને કિ
બૈરું ુ પડોસણ જોડે વાિ કરતત
ૂ રાું શોધવા જવાું? એટલે પહેલી
રોટલી હુું ખાઉં અને છે લ્લી એમને ટીફીનમાું ભરી આપ!ુંુ

ઉનાળામાું કેટલોપણ શેરડીનો રસ, લીંબ ુ પાણી, કેરીનો રસ, છાસ કે લવસીન ુંુ સેવન કરો િોય
ઠું ડક િો ઘરવાળી પીયર જય ત્યારે જ થાય!
બહુબલીના ડાઈરે ર્કટરને જો ભારિનો સુંરક્ષણપ્રધાન બનાવી દે વામાું આવે િો એ આંધ્રપ્રદે શમાું
નાબળયેરી ઉપર બેઠો બેઠો પાદકવિાનને ઉડાવી દે !
ભગવાનની મજક ઉડાવી "OMG" એ 100 cr. કમાવ્યા, ભગવાનનો તવશ્વાસ ન કરવો િેમ કહી
"PK" એ 200 cr. કમાવ્યા, પણ ભગવાનને ખભે ઉપાઙી "BAHUBALI" એ 1000 cr. કમાવી લીધા!
પી.એમ. પણ તસિંગલ, સી.એમ.(યોગી) પણ તસિંગલ, ટાટા પણ તસિંગલ અને સલમાન યોગી, એ િો
સમજયા પણ બાબા રામદે વ પણ તસિંગલ! આંખો હવે એ હરામખોરને શોધી રહી છે જેણે કહ્ું ુ હત ુંુ કે
“દરે ક સફળ માણસની પાછળ એક સ્ત્રી હોય છે ”. એ બેવકફ
ૂ નાું ચક્કરમાું મેં પણ લગ્ન કરી નાખયા!
સુંસાર બે જ વવત ુ થી ચાલે છે , એક સ્ત્રી અને બીજ ઈશ્વરથી. પરુ ુ ષો િો માત્ર અહીં ભગ
ુંુ રા બટે ટા
ખાવા જ આવ્યા છે !
“English” િમે ધારો છો એટલ ું ુ હાડમ નથી. થોડુું પાણી વધારે નાખી લેવાન,ુંુ ધીમે ધીમે પછી પીિા
ફાવી જય.
ભ ૂરો: બાપ,ુ આ હોસ્વપટલ એટલે શ?ુંુ
બાપ:ુ પ્રરુથ્વીથી વવગમ જિા રવિામાું જે “ટોલનાકા” આવે ઈ હોસ્વપટલ!
ુ ચોથીવાર લગ્ન કયામ, એટલે રઘલાએ પ ૂછ્,ું ુ બાપ ુ આટલા બધા લગ્ન કરીને શુંુ ફાયદો
બાપએ
થ્યો?
બાપ:ુ ઘોડા ઉપર બેસિા આવડી ગ્્!ુંુ
રઘલો: પણ બાપ ુ િમે આ વખિે ઘોડા પર ઉંધા કાું બેઠા?
બાપ:ુ ઘોડો વીટી ગળી ગ્યો િો!

ુ ી જવાના છે
સવાર - સવારમા એક જયોિીષ ભટકી ગયા. હાથ જોઇને બોલ્યા, િારા નસીબ ખલ
કરોડપતિ બાપની એકની એક દદકરી સાથે લગ્ન થવાનો યોગ છે . લાવ 500 રૂપીયા દબક્ષણા. મે
કીધ ુ દાદા 1000 લઈ લો, પણ એ કેિા જવ કે બે છોકરા અને એની મમ્મી વેકેશન કરવા ગયા છે
એન ુ શ ુ કરવાન?ુંુ
ુ લોકો િો એવી રીિે પગ મક
ુ િા મકુ િા નીકળે કે જણે
ઘરવાળી પોિા મારિી હોય ત્યારે અમક
નકસલવાદીઓએ સરુ ું ગ પાથરી હોય!
સુંિા હોટલમાું મસાલા ઢોસા ખાવા ગયો. િેણે અંદરનો મસાલો બધો ખાઈ લીધો અને ઉપરન ુંુ પડ
રહેવા દીધ,ુંુ એટલે બુંિા એ પ ૂછ્ ું ુ કે આ ઉપરન ુંુ પડ કેમ રહેવા દીધ?ુંુ
સુંિા: ડોકટરે બહારન ુંુ ખાવાની ના પાડી છે !
બે ભાઈઓ અગાસીમાું બાપન ુંુ શ્રાધ નાખિા હિા. કાગડો અગાસી ઉપર ગોળ ગોળ ચક્કર મારિો
હિો પરું ત ુ ખાવા નહોિો આવિો. એટલે નાના ભાઈએ પ ૂછ્,ું ુ મોટાભાઈ, કાગડો કેમ ખાવા નથી
આવિો અને ચક્કર મારે છે .
મોટાભાઈ: ગેલેરીમાું આપણી બા ઉભા છે , કાુંગડાને હજુ એમનો ધાક લાગે છે ! બાએ આ સાુંભળ્્ ુંુ
એટલે મોટેથી બોલ્યા, મારા હાથન ુંુ એમને ક્યાું ભાવત ુંુ હત?ુંુ ક્યાુંક બીજે ખાઈને આવ્યા હશે!
ુ જ પસુંદ છે . એમનો વટાફ પણ ગજબનો
દુતનયાની બધી બેંકોમાું મને ભારિની સરકારી બેંકો ખબ
ડેડીકેટેડ હોય છે . બેંકમાું આવીને એમની પત્ની પણ એમને પ ૂછે , “િમે મને પ્રેમ કરો છો?”. િો એ
સાુંભળીને જવાબ આપશે, “મને એ ખબર નથી, ચાર નુંબરના કાઉડટર પર િપાસ કરો!”.
જેલમાું સુંિન ુંુ પ્રવચન રાખવામાું આવ્્ ુંુ હત.ુંુ જેલરે સુંિને કહ્ું ુ કે િમે કેદીઓના વખાણ કરજો
એટલે એમને થોડુું સારું ુ લાગે . એટલે સુંિે કેદીઓને કહ્ું ુ કે િમે એવી સારી જગ્યાએ બેઠા છો કે
જયાું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જડમ્યા હિા. ત્યાું એક કેદીએ ઉભા થઈને કહ્ું ુ શ્રી કૃષ્ણ િો રાિોરાિ
નીકળી ગયા હિા પણ અમે િો િેર િેર વરસથી અહી હલવાણા છીએ િેન ુંુ શ!ુંુ
ુ યો
અંબાલાલને કોઈએ લવ મેરેજ અને એરે ડજ મેરેજ વચ્ચેનો િફાવિ પછ

અંબાલાલ: લવ મેરેજનો અથમ આપણી ગલમફ્રેડડને આપણી વાઈફ બનાવવી અને એરે ડજ મેરેજનો
અથમ કોઈ બીજની ગલમફ્રેડડને આપણી વાઈફ બનાવવી!
“મધસઁ ડે”ના સારા સારા મેસેજ વાુંચ્યા પછી સાલ ુ સમજત ુંુ નથી ઓલા વ ૃધ્ધાશ્રમમાું કોની
માિાઓ છે ?
આજે ફેસબકુ , વોટ્સએપના મેસેજો જોઇને એમ લાગ્્ ુંુ કે થોડા વખિમાું “વ ૃધ્ધાશ્રમો” બુંધ થઇ જશે!
વ ૃદ્ધાશ્રમમાું એક સરસ વાક્ય લખ્ ુંુ હત.ુંુ નીચે પડેલા સકુ ા પાુંદડા પર જરા હળવેથી ચાલજો, કારણ
સખિ ઉનાળામાું આપણે િેમનીજ છાયામાું ઊભાું રહ્યાું હિા. અથમ સમજય િો વુંદન, ન સમજય
િો અબભનુંદન!
કાલે બપોરે 2 વાગે જડમેલ બાળકે ડૉકટરને ધુંધે લગાડયા. “નો હાથ-પગ ચલાવે, નો રોવે”. પછી
ુ ાન ુ જ, ગમે િે
4 વાગ્યા િો રોવા લાગ્યો. પછી ખબર પડી કે બાળક રાજકોટનો હિો. 2થી 4 સવ
થાય!
પત્ની: િમે પહેલીવાર મને જોવા આવ્યા ત્યારે મેં કેવી સાડી પહેરી હિી િે િમને યાદ છે ?
પતિ: યાદ નથી
પત્ની: એનો મિલબ િમે મને ચાહિા નથી
પતિ: ના, એવ ુંુ નથી. માણસ પાટા પર આપઘાિ કરવા જય ત્યારે એ જોિો નથી કે “રાજધાની” છે
કે “શિાબ્દી” છે !
બભખારી: શેઠ, પાુંચ રૂતપયા આપોને, ભ ૂખયો છું!
અમદાવાદી: મારી પાસે સો રૂતપયાની નોટ છે , િારી પાસે ૯૫ રૂતપયા છટા છે ?
ુ થઈને): હા, છે ને!
બભખારી(ખશ
અમદાવાદી(શાુંિીથી): િો બકા, પહેલા એ વાપરને!
ट्रे नमें एक सरदारजी के पचास रुपये गुम हो गए. तभी एक मुसलमान बोला, “या अकला,
बबसलमकला”.

सरदारजी: साले, तुझे बीस लमला तो बाकी के ततस ककसको लमले?
ગામમાું પરુ આવ્્.ુંુ કલેકટર ઘરે ઘરે િપાસ કરવા ગયા. મુંજુબેનને ત્યાું પણ ગયા.
કલેકટર: િમારે ત્યાું શુંુ નકુ સાન થ્?ુંુ
મુંજુબેન: મારા પતિ ખોવાઈ ગયા છે
કલેકટર: દે ખાવે કેવા હિા?
મુંજુબેન: સલમાન ખાન જેવા. ત્યાું જ વચ્ચે પાડોશન બોલી કાઈ નદહ, ઈ િાબલયો,બાડીયો અને
કાળીયો હિો.
મુંજુબેન: વાુંદરીની, સલમાન ખાન જેવો ગોિી લાવે િો િારા બાપન ુંુ શુંુ જય?
ુ ુ ષો એક કાનેથી સાુંભળે અને બીજ કાનેથી કાઢી નાખે, જયારે સ્ત્રીઓ બુંને કાનથી સાુંભળે અને
પર
મોઢાથી કાઢી નાખે!
આજે ઇડડીયામાું જયારે ૧૦૦૦ છોકરાઓ સામે ૭૦૦ જેટલી છોકરીઓનો રે સીયો છે ત્યારે કડયા
ુ ાનોને સલાહ, જે બસ મળે એ પકડી લેજો, લર્કઝરી કે વોલ્વોની રાહમાું ST પણ જિી
શોધિા ્વ
રહેશે!
પતિ-પત્નીને દું પિી કેમ કહેવામાું આવે છે ? કારણ કે પત્ની આખી જજિંદગી પતિનો ઢીકે ઢીકે દમ
કાઢી નાખે!
ુ ધણો જ સુંવેદનશીલ છે , જો કોઈવાર િોફાન કરે િો
વકુ લના કલાસ ટીચર ઉપર બચઠી: "મારો પત્ર
બાજુના તવદ્યાથી ને મારશો િો પણ એ શાુંિ થઇ જશે."
Airtel का माललक उस समय अपनी मां पर भडक गया, जब उसने अपनी मां के पैर छूऐ और
उसकी मां ने कहा,

जुग-जुग "Jio" मेरे लाल!

“बजरं गी” हो या “बाहुबली”, शादी के बाद सब “गाजर मुली”

ુ મારી, િખભ
ુ ા િમારો પૌત્ર લખભ
ુ ા નીચે
એક બાપ ુ ભ ૂલકણા વવભાવના હિા. નીચેથી કોઈએ બમ
ુ ા િો દસમાું માળે થી દોડિા દોડિા નીચે ઉિરવા માુંડયા. આંઠમાું
પટકાયો છે , જલદી આવો. િખભ
માળે આવ્યા અને એમને યાદ આવ્્ ુંુ કે મારે િો કોઈ પૌત્ર નથી. ત્રીજ માળે પહોંચ્યા િો યાદ
ુ ા
આવ્્ ુંુ કે પોિે િો લગ્ન નથી કયામ . નીચે પહોંચ્યા િો એકાએક યાદ આવ્્ ુંુ કે પોિાન ુંુ નામ િખભ
નથી.
એક વાર અમેદરકામાું એક તવમાન ખરાબ હવામાનને લઈને ગોથા ખાવા લાગ્્.ુંુ પાયલોટે પોિાનો
ુ વ કામે લગાડીને તવમાનને પહાડો વચ્ચે આડુું અવળું ચલાવીને જેમ િેમ એરપોટમ પર
બધો અનભ
લેડડીંગ ક્.ું ુ િેનો ત્યાું સત્કાર કરવામાું આવ્યો. િેને પ ૂછવામાું આવ્્ ુંુ કે િે આટલ ું ુ બધ ુંુ કૌશલ્ય
ુ વ ક્યાુંથી મેળવ્યો? પાયલોટની આંખમાું ખશ
ુ ીના આંસ ુ આવી ગયા અને િેણે કહ્ું ુ
અને અનભ
પહેલા હુું અમદાવાદમાું દરક્ષા ચલાવિો હિો!
સમાચાર: વટેટબેંકે રે નસમ વાયરસને ખિમ કરી નાખયો. રે નસમ વાયરસે વટે ટબેંકનાું કમ્પ્્ટુ રમાું
દાખલ થવાનો પ્રયત્ન કયો. એ સફળ નદહ થયો કારણ કે કોઈએ કહ્,ું ુ લુંચ પછી આવજે. લુંચ પછી
એ પાછો આવ્યો પરું ત ુ સફળ નદહ થયો, કારણ કે કોઈએ કહ્,ું ુ “અદહયાું નદહ”, ૧૪ નુંબરના કાઉડટર
પર જવ. ત્રીજી વખિે કોઈએ કહ્,ું ુ “પાછળ એકાઉડટ નુંબર અને મોબાઈલ નુંબર લખો”. છે વટે
ચોથીવાર િેને કહેવામાું આવ્્,ુંુ “ આજે કામકાજનો વખિ પ ૂરો થયો છે , કાલે આવજો”.
पत्नी : परू ा ददन कक्रकेट, कक्रकेट, मैं घर छोड़ कर जा रही हु!
पतत(कोमेन्टरीके अंदाज़में ): पहलीबार कदमोंका बेहतरीन इस्तेमाल!
ુ લાબો સમય સધ
ુ ી ટકી રહે છે . 2) ભર ઉનાળામાું ભર
1) ગરમ કરીને ચોંટાડી હોય િેવી વવતઓ
બપોરે 12:39 એ કેટલાક હવિમેળાપ થાય છે . 3) મદ્દુ ા 1 ને મદ્દુ ા 2 સાથે કોઈ સુંબધ
ું નથી.
એક વાિ યાદ રાખજો કે જેને “મેરેજ એતનવસમરી” કહેવામાું આવે છે િે હકીકિમાું કુું વારાપણ,ુંુ
મોજમવિી અને છોકરાની આઝાદીની “પણ્ુ યતિથી” હોય છે !
टीचर: आज क्या पढ़ाऊँ??
बच्चा:सर, आज मेरा तनकाह पढ़ा दीष्जये रोल नम्बर 7 वाली के सार्!

છોકરીએ એનાું BF ને કોલ કયો. "હેલ્લો મારૂ ગલદું ુ ડ્ ૂ ક્યાું ગ્.ુ ..?"
છોકરાુંનાું બાપે ફોન ઉપાડયો, "ગલદું ુ ડ્ ૂ નાવાું ગ્ ુ છે , હુ ડાઘીયો બોલ ું ુ છ."
ુ િાઝ મળિી નથી. પરણેલો એમ તવચારે
કુું વારો રોજ તવચારે છે 'િાજમહલ' બનાવવો છે પણ મમ
ુ િાઝ 'મરિી' નથી!
છે 'િાજમહલ' બનાવવો છે પણ મમ
બાપ ુ બેડકમાું જઇને બોલ્યા, મારે જોઇડટ એકાઉડટ ખોલાવવ ુંુ છે
ર્કલાકમ : કોની સાથે જોઇડટ એકાઉડટ ખોલાવવ ુંુ છે ?
બાપ:ુ જેની પાસે પૈસા હોય એની હારે .
ુ કરે છે
પતિ(પત્નીને ધમકાવિા): ત ુંુ ખોટા ખચામ ઓ ખબ
પત્ની: કોઈ દદવસ િમે િમારા ખોટા ખચામ ઓ જોયા છે ?
પતિ: ક્યા?
પત્ની: આટલા બધા દદવસોથી વીમાના પૈસા ભરો છો, કોઈ દદવસ મયામ ખરા?
ુ ુંુ શ્રાધ અગાસીમાું કાગડાને નાખિો હિો. એક ભાઈએ પ ૂછ્ ું ુ કે રઘલા
રઘલો હેલ્મેટ પહેરીને બાપન
હેલ્મેટ પહેરીને કેમ શ્રાધ નાખે છે ?
ુ ુંુ મગજ બહુ જ ગરમ છે , કાુંક ચાુંચ બાુંચ મારી દયે િો!
રઘલો: બાપન
એક મહેસાણાના છોકરાન ુંુ સીલેર્કશન ઇન્ડડયન ટીમમાું થ્.ુંુ જયારે અમ્પાયરે િેને આઉટ આપ્યો
ત્યારે િે જે બોલ્યો િે સાુંભળીને બધા ખેલાડીઓ બેહોશ થિા બચી ગયા. એ બોલ્યો, “ખા િારી
માની સોગુંદ કે મ ુ આઉટ સ ુ એમ”
દહડદુવિાનમા રહીને પાદકવિાનના નારા એ લોકો લગાવે છે કે જે પોિાના બાપના ઘરમાું રહેવા
છિાું પાડોશીને “પપ્પા, પપ્પા” કહીને બોલાવે છે !
ુ ાનોને સલાહ: જે બસ મળે એ પકડી લેજો, લર્કઝરી કે વોલ્વોની રાહમાું ST પણ
કડયા શોધિા ્વ
જિી રહેશ.ે

જવાબ: અમારા જેવા તસિંગલ છોકરાઓને વોલ્વોની રાહ જોયા વગર STની બસ પકડી લેવાની
સલાહ આપનાર એ જ લોકો છે જેઓ ઉિાવળમાું છકડામાું ચડી ગયા હિા!
આજે િેણે પત્નીને પહેલીવાર “વોટ્સએપ” ઇડવટોલ કરી આપ્્.ુંુ પત્નીનો પહેલો મેસેજ આવ્યો,
“આવિી વખિે ઘુંટી પરથી લોટનો ડબ્બો લેિા આવજો”
નવા પરણેલા અને જુના પરણેલામાું શુંુ ફરક? કબાટ ખોલો અને િેમાુંથી જિ જિના વપ્રેની
બોટલો નીકળે િે નવા પરણેલા અને કબાટ ખોલિા બામ, દવાઓ અને આયોડેર્કસની બાટલીઓ
નીકળે િો સમજવ ુંુ કે આ જુનો કેસ છે !
એક ભાઈએ પત્નીને કહ્ું ુ કે બા જેવી રોટલી બનાવિા શીખી જ! આ સાુંભળીને એની પત્નીએ કહ્,ું ુ
ુ જેવો લોટ બાુંધિા શીખી જવ!
િમારી બા જેવી રોટલી ખાવી હોય િો િમારા બાપજી
ુ સામ સડકોનો ડર, ભીડમાું હોય િો
છોકરીઓ દરે ક મોડ પર ગભરાય છે . એકલી હોય િો સમ
લોકોનો ડર, હવા ચાલે િો પવનમાું દુપટ્ટો ઉડવાનો ડર, કોઈ જુવે િો િેની આંખોનો ડર,
ુ ી ડરે છે જયાું સધ
ુ ી િેને
બાળપણમાું મા-બાપનો ડર, જુવાન થાય ત્યારે ભાઈઓનો ડર. એ ત્યાું સધ
કોઈ જીવનસાથી નથી મળી જિો. આ એ શખશ છે જેની સાથે િે બધા લોકોના ડરનો બદલો
જજિંદગીભર લેિી રહે છે !
એકવાર એક ચરોિરના પટે લ છોકરા માટે છોકરી જોવા ગયા. છોકરી કોલસા જેવી કાળી હિી
એટલે પટેલને પસુંદ નદહ આવી.
છોકરીનો બાપ: િમે છોકરીને પસુંદ કરો િો દહેજમાું કાર આપીશ
પટેલ: ભાઈ ત ુંુ િો કાર આપીશ, પણ જો આ કાળું જુંબ ુ મારે ઘરે આવી ગ્ ુંુ િો મારી ભતવષ્યની
પેઢીની છોકરીને પરણાવવા માટે હેલીકોપ્ટર આપવ ુંુ પડશે િેન ુંુ શ?ુંુ
એક માણસે ફ્લેટ ખરીદ્યો અને રહેવા ગયો. પહેલા િેણે પડોસીનો દરવાજો ખટખટાવ્યો.
માણસ: જય શ્રી કૃષ્ણ, મેં િમારો બાજુવાળો ફ્લેટ ખરીદ્યો છે અને રહેવા આવ્યો છું. સાુંભળ્્ ુંુ છે કે
અદહયાું ભ ૂિોનો વાસ છે ?

પાડોશી: હુું આ બાબિમાું કશુંુ કહી શકુું િેમ નથી, કારણ કે મને મરી ગયાને વીસ વરસ થઇ
ગયા(પેલો માણસ હોવપીટલમાું કોમામાું છે )
આવનાર ભરિી: “MLA”, કુ લ જગ્યા=182, પગાર ધોરણ=બેબઝક 45000+જેવી િમારી આવડિ, 5
વષમની નોકરી, આજીવન પેંશન, ગાુંધીનગરમાું બુંગલો, િમને ગમે એટલ ું ુ T.A./D.A., NO TAX,
મોબાઈલ બબલ પણ મળશે. બીજી ઘણી નામી અનામી સતુ વધાઓ મળશે. અભ્યાસની કોઈ જરૂર
નથી. િમારામાું િાકાિ હોય િો ચાર ચોપડી પાસ તશક્ષણમુંત્રી બની શકશે!
ુ ાફરી કરિો હિો મારી બાજુમા બેઠેલા ભાઈ મોદીના બહુ
એકવાર અમદાવાદથી સરુ િ બસમાું હુું મસ
ુ ીએ
વખાણ કરિા હિા િો મેં કીધ ુંુ ભગવાન િમને મોદી જેવો જમાઈ આપે! કસમથી સ ૂરિ સધ
ભાઈ ચ ૂપ રહ્યા
યમરાજ: આજે અમદાવાદમાુંથી 10 લોકોને ઉઠાવો, હીટ વટ્રોક છે
યમદૂ િ: પ્રભ ુ , ઠોકા ઠોક ના કરો, િમારે િો ઠીક છે બોલી જવ ુંુ છે , એક િો કપડા કાળા, કાળો પાડો
ને ઉપરથી અમદાવાદમાું તપવિાલીસ ડીગ્રી ગરમી, મરી જવ ુંુ છે ? સોરી, આજે કોઈ કામ નદહ થાય.
આ મદહનાને અમવિો જ “જેઠ” નથી કહેિા, ભલભલી સ્ત્રીઓ ઘ ૂમટો કાઢીને આ મદહનામાું બહાર
નીકળે છે !
अजीब चाहतें हैं मेरे मुक़ के बालशन्दोंकी, कानून मजहबी चादहये, लेककन दे श धमथतनरपेक्ष !
ુ નાર “બાહુબલી” હિો? અફવા
હવે એવી અફવાઓ કોણ ફેલાવે છે કે ચાુંદ પર પહેલો પગ મક
ફેલાવનારાઓ કહે છે કે “બાહુબલી”ન ુંુ અંગ્રેજીમાું ટ્રાડસલેશન કરીને નામ ARMSTRONG રાખી દીઘ ુંુ
હત!ુંુ “આમમ(બાહુ)વટ્રોંગ(બલી)’
ત્રણ ગાુંડા એક બેડપર એકસાથે સ ૂિાું હિા. ત્રણેને સ ૂવા માટે જ્ગ્યા ઓછી પડી રહી હિી. એક
ઉઠીને નીચે જઈને સ ૂઈ ગયો. એટલે બાકીના બે ગાુંડા બોલ્યા, આવી જ હવે જ્ગ્યા થઈ ગઈ છે !
A good medical QUOTE: Obesity is not because it runs in the family! It is because, no one runs
in the family!

તશષ્ય : હે ગરૂુ જી, મને મારા અંદર રહેલી ખામીઓ શોધવામાું મદદ કરો.
ગરૂુ જી : અરે ક્ષુર માણસ, ત ુ આટલે દુર મારા પાસે આ સામાડય પ્રશ્ન માટે આવ્યો? શાુંતિપ ૂવમક
િારી પત્નીને ખાલી એટલ ુ કહી દે કે િે જડી થઈ ગઈ છે . િરિ જ િે િારામાું કેટલી ખામીઓ
કેટલા વષોથી છે િે બધી જ ગણાવી દે શે અને િારા આખા કુ ટુંુ બની ખામીઓ જણવા મળશે િે
નફામા!
ટીચર: કોલગલમ, ગલમફ્રેડડ અને પત્ની વચ્ચે શુંુ ફરક છે ? આખો ર્કલાસ વિબ્ધ થઇ ગયો. ત્યાું જ
સુંિાએ આંગળી ઉચી કરી. ટીચર કહ્ું ુ બિાવ શુંુ ફરક છે ?
સુંિા: પ્રીપેઈડ, પોવટપેઈડ અને અનલીમીટે ડ જેટલો
રીસાયકલીંગ એટલે શ?ુંુ સાઈકલ ચલાવીને થાક્યા પછી મોટરસાઈકલ લે અને મોટરસાઈકલ
ચલાવીને પીઠ દુખયા પછી કાર લે અને પછી કાર ચલાવીને પેટ વધવાથી જીમ જોઈડટ કરીને
પાછા ત્યાું સાઈકલ ચલાવે િેને કહેવાય “રીસાઈકલીંગ”
એક એવા દદવસો હિા જયારે મદહલાના વસ્ત્ર હરણ થિા હિા િો મહાભારિ થઈ જિી હિી અને
આજના દદવસોમાું મહીલાને પ ૂરા વસ્ત્ર પહેરવાના કહો િો મહાભારિ થઈ જય છે .
ગબ્બરતસિંહ કાદડિયોલોજજવટ હિો. એણે સાુંભાને સવાલ પ ૂછયો, “તન
ુંુ ે નમક ખાયા હૈ?”
સાુંભા: હા સરદાર
ગબ્બરતસિંહ: િો અબ ગોલી ખા!(દવાની!)
એક માણસે સુંિને પ ૂછ્ ુંુ પતિ-પત્નીની વ્યાખયા શ?ુંુ
સુંિ: પત્ની એ બોલ પેનની રીફીલ છે અને પતિ એ એન ુંુ ઢાકણ છે
પેલો માણસ: મહારાજ, ઘણી બોલપેનો એવી આવે છે જેમાું ચાર ચાર રીફીલો આવે િેન ુંુ શ?ુંુ
છોકરી(ગ્રીદટિંગ કાડમ ની દુકાને): મને એવી કાડમ આપો કે જેમાું “હુું ફર્કિ િને જ પ્રેમ કરું ુ છું” એવ ુંુ
લખેલ ું ુ હોય.
દુકાનદાર: કેટલા આપ?ુંુ

છોકરી: બે ડઝન આપો!
ુ જ ખશ
ુ ખશ
ુ ાલ કે મ દે ખાિા હિા? કારણ કે મોદીજીએ ઇડડીયાની
આજે “ચા”ની લારીઓવાળા ખબ
અંદર િો “ચા” વેચી હવે ઈરાનમાું “ચા”બહાર જોડાણ ક્.ું ુ કીટલીઓવાળાઓને એમ કે ઈરાનના
“ચાબહાર” બદર જોડે કું ડલા પોટમ ટ્રવટન ુંુ જોડાણ ક્ું ુ એટલે એમને પણ “ચા”બહાર વેચવાની િક છે
સાલ ું ુ કૉંગ્રેસ આવે છે ...કૉંગ્રેસ આવે છે ...સાુંભળી સાુંભળીને ટે ડશનમાું આવી ગયો હિો. પણ હવે
ખબર પડી કે આખે આખ ુંુ કૉંગ્રેસ જ ભાજપમાું આવે છે અને આખે આખ ુંુ ભાજપ રજનીકાુંિની
પાટીમાું ભળી જવાન ુંુ છે . પણ પહેલાથી ચોખવટ કરવી જોઈએને, અમથે અમથ ુંુ કોઈન ુંુ લોહી
ઉકાળો છો.
ુ એ ખરો પત્ર
ુ નથી, ધમમભાઈ
ધમમતપિા એ ખરા તપિા નથી, ધમમમાિા એ ખરી માિા નથી, ધમમપત્ર
એ ખરો ભાઈ નથી, ધમમબહેન એ ખરી બહેન નથી, પણ આ ભયુંકર ભ ૂલ કેવી રીિે થઇ? ધમમપત્ની
એ ખરી પત્ની હોય છે . િપાસ કરો શાસ્ત્રોમાું ક્યાું ભ ૂલ થઇ?
છોકરો: િમે છોકરીઓ આટલી બધી સદ
ુંુ ર શા માટે છો?
છોકરી: કારણ કે ભગવાને અમને પોિાના હાથથી બનાવી છે
છોકરો: િો શુંુ અમને ઈડટરનેટ પરથી ડાઉનલોડ કયામ છે ?
“सोने” में आई भारी गगरावट, पहले लोग 10 घण्टे सोते र्े, अब whatsapp और jio के कारण 4
घण्टे ही सोते हैं।

માણસ નીચે બેઠો બેઠો દોલિ ગણે છે , કાલે આટલી હિી આજે આટલી વધી ગઈ. ઉપરવાળો
હસિો હસિો માણસના શ્વાસો ગણે છે , કાલે આટલા હિા અને આજે આટલા ઓછા થયા!
વકીલ(વવ.ની પત્નીને): હત્યાની રાિે િમારા પતિના અંતિમ શબ્દો શુંુ હિા?
પત્ની: મારા ચશ્મા ક્યાું છે સુંગીિા?
વકીલ: િો પછી એમાું મારી નાખવાની વાિ ક્યાું આવી?
પત્ની: મારું ુ નામ રું જના છે !

છોકરો: ત ુંુ આટલી બધી સદ
ુંુ ર કેવી રીિે છે ?
છોકરી: દારૂને લઈને
છોકરો: ત ુંુ દારુ પીવે છે ?
છોકરી: નાલાયક હુું નદહ પણ ત ુંુ નશામાું છે એટલે િને સદ
ુંુ ર દે ખાઉં છું
Teacher: Complete the sentence, "Early to bed and early to rise"
Student: "This Man has neither WiFi nor Wife!

સાનફ્રાડસીવકો દુતનયાન ુંુ પહેલ ું ુ શહેર છે જયાું બોટલમાું પાણીના વેચાણ પર પ્રતિબુંધ લાગી ગયો
છે . નાગરીકો પોિાની બોટલમાું ઘરે થી એક જહેર વોટર કુ લરોમાુંથી પાણી ભરી શકે છે . નવ
ુ જ આવશ્યક એવા
મદહના ચચામ કયામ પછી નક્કી તનણમય લેવામાું આવ્યો કે કુ દરિ દ્વારા ખબ
પાણીન ુંુ વ્યાપારીકરણ નદહ થવ ુંુ જોઈએ. ભારિમાું પહેલા દાિાઓ દ્વારા મફિ પાણીની પરબો
ુ વામાું આવિી હિી, ત્યાું આજે તવદે શી કું પનીઓ પાણીની બોટલોનો ધુંધો કરી લટુ ી રહી છે .
મક
સાનફ્રાડસીવકો આજે ભારિની તવચાધારા અપનાવી રહ્ું ુ છે કે પાણી વેચી નદહ શકાય અને આપણે
ક્યાું જઈ રહ્યા છીએ?
ુ ામા હવે “ચા” િો ફર્કિ રકાબીમાું જ મળશે, “કપ”(IPL) િો મબ
પન
ુંુ ઈવાળા લઇ ગયા!
શેઠાણી જો જોરદાર હોય િો નોકરો પણ ધુંધામાું િનિોડ મહેનિ કરે છે , ઉદાહરણ: “મબ
ુંુ ઈ
ઇન્ડડયડસ”
મોદી સાહેબ, આ “ત્રણ િલાક”વાળું પિે પછી “સાિ જનમ”વાળું પણ ધ્યાનમાું લેજો!
સુંિા પોિાના બાથરૂમમાું કપડા ધોિો હિો. ત્યાું િેનો તમત્ર આવ્યો અને સુંિાને પ ૂછ્,ું ુ સુંિા, િે િો
ુ ે છે ?
કામવાળી બાઈ રાખી હિી િો પછી કપડા જિે કેમ ધવ
સુંિા: યાર, મેં એની જોડે લગ્ન કરી નાખયા!
પાડોશી કે ભરિભાઇ િમારો આ ઉમરે પણ પ્રેમ જોઇ ઇશામ થાય છે .

ભરિભાઈ: કેમ એવ ુંુ લાગ્્?ુંુ
પાડોસી: જુવોને સવારે સહુ ાસબેન િમને કેટલા પ્રેમથી કહેિા હિા, સુંભાળીને જ જે,સાુંજે વેલો
આવજે. કાચ ુ કોરુ ખાિો નહીં તવગે રે તવગે રે...
ભરિભાઈ: એમ? કેટલા વાગે કેિી હિી?
પાડોસી: સવારના સાડા સાિ વાગે
ભરિભાઈ: ભાઇ, હુ િો આઠ વાગે ઉઠયો, મારા રામલા જોડે વાિ કરિી હશે!
પાડોશમાું રહેિા બુંગાળીબાબ ુ મારે ત્યાું આવ્યા અને કહ્,ું ુ “आज हमारे घर भोजन होंगे

आप भी आइएगा”. મેં પત્નીને કહ્ું ુ કે હુું બપોરે જમીશ નદહ. હુું બુંગાળીને ત્યાું ગયો િો બીજ ત્રણચાર જણા િબલા અને મુંજીરા લઈને ભજન ગાિા હિા. હુું પણ એમની જોડે બેસી ગયો. બે વાગે
બુંગાળી ઉભો થયો અને બોલ્યો, “भोजन समाप्त हुए, आपका बहुत बहुत धोन्यबाद!”.
પતિ: વવામીજીન ુંુ પ્રવચન સાુંભળીને ઘરે આવ્યો અને પત્નીને િેડી લીધી
પત્ની: શુંુ વવામીજીએ રોમાડસની વાિ કરી?
પતિ: ના...રે ....ના! િેમણે િો કહ્ું ુ કે િમારું ુ દુુઃખ િમે જિે જ ઉઠાવો
Me & my Wife are a like-minded couple, Whatever I like...she minds!
એક મદહલાએ ૧૦૮ ઈમરજડસીને કોલ કયો. જલદી આવો અહી ઈમરજડસી છે .
ઈમરજડસીવાળો: કહો શુંુ થ્ ુંુ છે ?
મદહલા: મારા ઉપર અને મારી સાડી ઉપર ગરમ ગરમ ચા ઢોળાઈ છે
ઈમરજડસીવાળો: િમને ખરે ખર આ માટે ૧૦૮ની જરૂર છે ?
મદહલા: હાવિો, એ ચા મારા પતિના હાથથી મારા પર ઢોળાઈ છે
ઈમરજડસીવાળો: િો િો િમે જલ્દીથી િમારું ુ સરનામ ુંુ કહો, હુું જલ્દીથી આવ ુંુ છું!
ભારિ એક માત્ર એવો દે શ છે જયાું બાળકો “બોનમવીટા”, સ્ત્રીઓ “ફેસ એડડ લવલી” અને પરુ ુ ષો
“માણેકચુંદ”થી કામયાબ થાય છે , બાકી ડીગ્રી-બીગ્રી એ મોટો ભ્રમ છે
ુ રાિીઓના ચાર ધામ, દીવ, દમણ, આબ ુ અને ધાબ!ુ
ગજ

પત્ની સેલ્ફી લે અને પછી ડીલીટ કરે અને કેમેરાનો કાચ સાફ કરે , આમ અડધો કલાક ચાલ્્,ુંુ
પતિથી ના રહેવા્ ુંુ અને બોલાઈ ગ્ ુંુ કે એકવાર મોઢુું સાફ કરીને ટ્રાય કર, પતિ કઈ હોસ્વપટલમાું
છે કોઈ ને ખબર હજી નથી!
મોલમાુંથી પત્નીને એક પણ વવત ુ શોતપિંગ કરાવ્યા વગર પાછી લાવવી એ પણ “આટમ ઓફ
લીવીંગ” જ છે !
સુંિા: આ પેઈડટીંગ કેટલાન ુંુ છું?
દુકાનદાર: પાુંચ લાખ રૂતપયાન,ુંુ “ઓઈલ” પેઇન્ડટિંગ છે
સુંિા: ત ુંુ પૈસાની બચિંિા નદહ કરિો, કોઈ “દે શી ઘી”માું હોય િો બિાવ!
અમદાવાદી ટીચરે એક ગ્લાસમાું કેતમકલ નાખ્ ુંુ અને પછી િેમાું એક તસક્કો નાખીને છોકરાઓને
પ ૂછ્,ુંુ આ તસક્કો આમાું ઓગળશે?
અમદાવાદી છોકરો: નદહ ઓગળે
અમદાવાદી ટીચર: કેમ?
અમદાવાદી છોકરો: જો સીકકો નાખવાથી ઓગળવાનો હોિ િો િમે સીકકો અમારી પાસેથી માગ્યો
હોિ
भयंकर translation by a PhD via Bihar, "संतोष आम खाता हैं", उसने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट
ककया: "Satisfaction is General Account"
टीचर: मुहावरे का अर्थ वतावो, “साप की दम पर पैर रखना”

ववध्यार्ी: पत्नीको मायके जानेसे रोकना. टीचर समझ नहीं पाए की इतनी गहरी जानकारी इन्हें
केसे हुई?
મોદી: િમે અમેદરકાને આટલ ું ુ બધ ુંુ પ્રગતિશીલ કેવી રીિે બનાવ્્?ુંુ
ઓબામા: આ બધ ુ ભારિને લઈને સુંભવ થ્ ુંુ
મોદી: ભારિને લઈને કેવી રીિે?

ઓબામા: િમારે ત્યાું થડમ ર્કલાસ આવેલા આરક્ષણવાળાને પહેલી નોકરી આપો છો, જે ઉચ્ચવગમના
ુ ાનો રહી જય છે એમને અમે નોકરીએ રાખી લઈએ છીએ!
ટેલેડટેડ ્વ
ુ લની મદદ વગર આખી વકુ લ પરુ ી કરી દે નાર આપણે અંતિમ પેઢી છીએ!
ગગ
ુ વામાું આવ્્ ુંુ કે “િીન િલાક” પાછળ લોજીક શુંુ છે ?
એક મૌલવી સાહેબને પછ
મૌલવી: આમાું લોજીક બોજીક કશુંુ નથી પણ બૈરાઓ એક વારમાું સાુંભળે છે ક્યારે ?
"તનસરણી" સમજીને ચડિા રહ્યા આ જીદું ગીને, થાકી ગયા ને આડી કરી િો "નનામી" થઇ ગઇ!
સત્ય અને અસત્ય વચ્ચે અંિર કેટલ?ું ુ ગાુંધીઆશ્રમથી ગાુંધીનગર જેટલ!ું ુ
"ગરમી"ન ુ નામ બદલી "ગરમો" પાડી દો, જો 50% રાહિ નો થાય િો મને કહેજો, આ સ્ત્રીબલિંગ છે
એટલે જ વધારે િપે છે !
વાિાવરણમાું અણધાયો બદલાવ આવ્યો. વીજળીના ચમકારા, ધ ૂળની ડમરીઓ, જોરદાર વરસાદ,
નાકને િરબિર કરિી ધરિીની સોડમ, આવા રોમાુંચક વાિાવરણમાું િે દોડિી આવી. પતિદે વ
ુ હિા. િે કશુંુ પણ સમજે િે પહેલાું િેમનો હાથ પકડીને
િો IPLની ફાઇનલ જોવામાું મશગલ
ખેંચીને ધાબે લઈ ગઈ. પતિદે વના રોમ રોમમાું રોમાડસ વ્યાપી ગયો. િેમની આંખમાું આંખ
પરોવીને િે બોલી, છૂું દાન ુંુ િપેલ ું ુ હુું લઉ છું, િમે જલ્દીથી ગાદલા ગોદડાું ઉપાડી લો!
એક પાટીના જમણવારમાું ધારવા કરિા ઘણા માણસો આવી ગયા. એટલે માઈકપર એનાઉડસમેડટ
કરવામાું આવ્્ ુંુ કે છોકરીવાળા ડાબી બાજુએ અને છોકરાવાળા જમણીબાજુએ ઉભા રહે. થોડા
ડાબીબાજુ અને થોડા જમણીબાજુ આવીને ઉભા રહ્યા. બાકીના વચ્ચે ઉભા રહ્યા. દસ-બાર માણસોએ
ુ મારીને કહેવા
આવીને દું ડાથી છોકરીવાળા અને છોકરાવાળાને ઢીબવા માુંડયા. પેલા લોકો બમ
લાગ્યા મારવા માટે પાટીમાું બોલાવ્યા હિા? ત્યાું અંબકુ ાકાએ માઈક પરથી કહ્ું ુ હરામખોરો, આિો
જશભાઈ તનવ ૃિ થયા િેની પાટી છે ...મારો સાલાઓને...
બાપ:ુ અલ્યા રધલા, આ બાઇ્ ુંુ આટલી બધી વાર બ્્ટુ ીપાલમર કેમ જિી હશે?

રધલો: બાપ,ુ ગાડી જેમ વધ ુ જુની થિી જય એમ ગે રેજમાું વધ ુ જિી જય!
ડોર્કટર: દારુ પીવો છો િો કસરિ પણ કરવી જરૂરી છે
ુ ી િો ચાલિો જ જઉં છું!
દારુડીયો: દારૂના પીઠા સધ
ુ જ પીડા થિી હિી
એક સ્ત્રીને હોવપીટલમાું ડીલીવરીની ખબ
પતિ: મારે કારણે િારે આ બધ ુંુ દદમ સહન કરવ ુંુ પડે છે
પત્ની(વમાઈલ આપિા): ત ુંુ બચિંિા ના કર, એમા િારો કોઈ વાુંક નથી!(સમજે એને સલામ)
ુ કું સને મારી નાખશે
ટીચર(મહાભારિ ભણાવિા): કું સને જયારે ખબર પડી કે દે વકીનો આંઠમો પત્ર
ુ ે વને જેલની કોટડીમાું પ ૂરી દીધા. પહેલો છોકરો થયો કું સે મારી
એટલે િેણે દે વકી અને વાસદ
નાખયો આમને આમ કું સે સાિ છોકરાઓને મારી નાખયા અને આંઠમો..ત્યાું જ એક છોકરાએ કહ્ું ુ
ુ ે વનો આંઠમો પત્ર
ુ િેને મારી નાખશે િો
સાહેબ, એક તમનીટ, જો કું સને ખબર હિી કે દે વકીને વાસદ
ુ ે વને કેમ એક જ કોટડીમાું રાખયા? (સાહેબે સડયાસ લઇ લીધો છે અને
પછી િેણે દે વકી અને વાસદ
હવે એમની ભણાવવાની ઈચ્છા મરી ગઈ છે )
ઘાયલ પતિને હોસ્વપટલમાું એડતમટ કરિા જ ડોર્કટરે પેસેડટની પત્નીને બોલાવી પ ૂછ્ ું ુ મેડીકલેમ
જેવ ુંુ કઈ ખરું ુ , િો સારવાર સારી થાય અને િમારે ખચમની બચિંિા ના રહે
પત્ની: ડોર્કટર સાહેબ સારવાર બારવાર અને મેદડકલેમ છોડો, LIC છે િેના પર ધ્યાન આપો
अकबर: चायपत्ती और पतत में क्या समानता है ?

बीरबल: जहांपना, दोनों के ही भाग्य में जलना और उबलना ललखा है ओर वो भी औरत के हार्ो!
રાજનીિીની ફસલમાું એટલા બધા નેિાઓ પેદા થઇ ગયા છે કે “કૃતષપ્રધાન” દે શ આજે
“ખરુ શીપ્રધાન” દે શ થઇ ગયો છે
તશક્ષક: ભારિમાું સૌથી સદ
ુંુ ર અને આનુંદદિ “વ ૃધ્ધાશ્રમ” કયો છે ?
છોકરો: સાહેબ, “સુંસદ ભવન”

પત્ની: ત ુ મને કેટલો પ્રેમ કરે છે ?
પતિ: ૭૨%
પત્ની: ૧૦૦% કેમ નદહ?
પતિ: ૨૮% લર્કઝરી આઇટે મ પર GST
માણસો કહે છે કે મા-બાપના કમોના ફળ એના છોકરાઓને ભોગવવા પડે છે , પણ ક્યારે ક ક્યારે ક
એના જમાઈને પણ ભોગવવા પડે છે
ખાલી દીકરીઓ જ નદહ, દીકરાઓ પણ ઘર છોડીને જય છે અને એને “ફૌજી” કહેવામાું આવે છે
જયારે ઘરવાળા “ભાડમાું જ” એમ કહે છે ત્યારે હુું “ફેસબકુ ” પર આવી જઉં છું!
શાળાના માવિરે જઈને વકીલસાહેબને ફદરયાદ કરી. 'સાહેબ િમારો દીકરો તવનય મારી દીકરી
તવદ્યાને ભગાડી ગયો છે .'
વકીલસાહેબ શાુંતિથી બોલ્યા, 'માવિર, િમે જ ભણાવેલ,ું ુ હવે પોિે જ ભ ૂલી ગયા?'
માવિર : 'મેં શુંુ ભણાવેલ?ું ુ '
વકીલ : 'તવદ્યા તવનયથી શોભે છે !'
પેપરમાું “સજિકલ” વટાઇક કરનાર જવાનનો ફોટો જોિી સામેવાળી પડોસણ સામે સફાઈ મારવા
જીગાએ કહ્,ું ુ કાશ હુું પણ લશ્કરમાું હોિ િો મારો પણ ફોટો આવિે.
પડોસન: કોઈ પણ ફાયદો નહીં થિે, ઘર સામેના રોડની બોડમ ર િોસ કરીને સજીકલ વટાઇક કરિા
િો િને આવડત ુંુ નથી!
અસલી ખગોળશાસ્ત્રીઓ િો ઘરમાું જ હોય છે . એક “મા” કે જે બચપણથી જ ચુંર બિાવે છે , બીજો
“બાપ” કે જે એક જ થપ્પડમાું આખા િહ્ાુંડના દશમન કરાવે છે , ત્રીજી પત્ની કે ધોળે દદવસે િારા
બિાવે છે . બાકી નાસા-બાસા િો ફર્કિ એક ભ્રમ છે !
જીવનમાું આટલી બધી સુંપતત્ત કમાઈને શુંુ કરશો? મત્ૃ ્ ુ પછી કઇ કામમાું આવવાન ુ નથી. આવ ુ
કહેવાવાળા કથા વાચવાના 10 લાખ રૂતપયા લે છે !

ુ ાકાિ લેનાર પહેલા વડાપ્રધાન બનશે
એક સમાચાર: મોદી વપેનની મલ
ુ ાકાિ નથી લીધી એન ુંુ લીવટ
મોદી: અતમિ, ક્યા ક્યા દેશની ભારિના વડાપ્રધાનોએ મલ
ુ ાકાિ ગોઠવી દો, મારે ગીનીસ બકુ માું રે કોડમ કરવો છે
બનાવડાવો અને મારી મલ
એક વહુને બાના ફેસબ ૂક ફોટા પર કોમેડટ કરવી હિી કે "બા િો બા હિા બાકી" અને ટાઈપ ક્,ું ુ
"બા િોબા હિા બાકી".
પૈસા આવ્યા પછી માણસો બદલાઇ નથી જિા પણ ઓળખાઈ જિા હોય છે !
ભારિ જ એક એવો દે શ છે જયાું સ્ત્રીઓનો પેટીકોટ “તવમલ”નો અને પરુ ુ ષોના ચડ્ડી બતનયાન
“દદવ્યા” અને “રૂપા”ના મળે છે
તશક્ષક: રામના વનવાસ માટે કયો સમય નક્કી થયો હિો?
ચુંદુ: સવારે સવા નવનો
તશક્ષક: ડફોળ, કેવી રીિે િે સમજવ
ચુંદુ: સર, “વનવાસ”ન ુંુ ઊંધ ુંુ વાુંચો
A married man's best asset is His 'Lie-Ability'!

ૂ માખણના એક એક દકલોના ગોળા બનાવીને શહેરમાું એક દુકાનદારને આપિો
ગામડાનો ખેડિ
હિો. પછી જે પૈસા મળે િેમાુંથી આ વેપારીની જ દુકાનમાુંથી ખાુંડ, ચા, અનાજ વગેરે વેચાત ુંુ લેિો
હિો. એક દદવસ વેપારીએ માખણના ગોળન ુંુ વજન ક્ું ુ િો ૯૦૦ગ્રામ થ્.ુંુ બાકીના બધા જ
ૂ પર ખીજવાયો અને ખેડિ
ૂ ને લચ્ુ ચો, બદમાશ હરામી
ગોળન ુંુ વજન ૯૦૦ગ્રામ થ્.ુંુ એટલે િે ખેડિ
ુ િો નદહ. એટલે ખેડિ
ૂ ે
કરીને ગાળો દે વા માુંડયો અને કહ્ું ુ હવે ફરી આ દુકાનમા િારો પગ મક
નમ્રિાથી કહ્ું ુ શેઠ અમે િો ગરીબ માણસ, ઘરે વજનકાુંટો છે પણ વજનીયા ખરીદવાના પૈસા
ુ ીને માખણ િોલીએ છીએ. બોધ: આપણે જે
નથી, એટલે િમે જે એક દકલોની વવત ુ આપો િે મક
બીજને આપીશુંુ િેજ આપણને પાછું મળશે, પછી િે માન, સડમાન, ઈજ્જિ કે દગો ભલેને હોય!

એક મુંદદરની સામે એક ગાય, એક ગધેડો અને એક ગધેડી ઘાસ ખાિા હિા. મુંદદરમાું આવિા
લોકો ગાયને હાથ લગાવીને નમવકાર કરિા હિા. એ જોઇને ગધેડી બોલી, બધા ગાયને હાથ
લગાવીને જય છે , મને કોઈ હાથ નથી લગાવત.ુંુ
ગધેડો: મેડમ, િારી સાથે િારો હીરો છે , કોઈની મજલ છે કે મારી સામે િને હાથ લગાવે!
Wife joins English speaking class. (After few days)
Wife: Welcome home darling.
Husband: I am so tired today.
Wife: ok darling, Rest in peace!
American: Do you guys also call your wife “Honey”?
Indian: No, we call them “Bee-Bee”, they sting twice as hard!
ુ ાબમ
ુ નદહ કરો કે મોદી સરકારની ઝાટકણી નદહ કાઢો, કારણ કે
રાિે વીજળી નદહ આવે િો બમ
વાયદો “અચ્છે દીન”નો થયો હિો, અચ્છી “રાિો”નો નદહ!
ુ ાન ુંુ
ડોર્કટર: િબબયિ સારી રાખવી હોય િો રાિના ટે ડશન સાથે નહીં સવ
ુ વા જવાન?ુંુ
મગન: એટલે રોજ રાિના મારે એને તપયર મક
સ્ત્રીઓનાું ફૂટવેર વટોરની બહાર એક ગુંભીર વાક્ય લખ્ ુંુ હત,ુંુ “૭૦ ટકા દડવકાઉડટ” જો િમે પાુંચ
તમતનટની અંદર પસુંદગી કરો િો!
પતિ(પત્ની પર ગવુ સે થઈને): િે મને કુ િરો કહ્યો?
ુ
પત્ની: ચપ
પતિ: િે મને કુ િરો કહ્યો?
પત્ની: નથી કહ્યો, પ્લીઝ હવે ભસવાન ુંુ બુંધ કરો!
एक स्कूटर के आगे Press ललखा हुआ र्ा.

ट्रै कफक पलु लस: ककस अखबार में काम करते हो?
स्कूटर वाला: साहब धोबी हूँ, सोसाइटी में कपडे प्रेस करता हूँ!

પતિયાલાના એક બારમાું આવીને એક અમેદરકને કહ્,ું ુ મેં સાુંભળ્્ ુંુ છે કે સરદારજીઓની દારુ
ુ જ કેપેસીટી હોય છે . જો કોઈ સરદારજી ત્રણ બ્લેક લેબલની બોટલો દસ મીનીટમાું
પીવાની ખબ
એકી સાથે પી જય િો હુું િેને ૫૦૦૦ ડોલરન ુંુ ઇનામ આપીશ નદહ પીએ િો મને એટલા પાછા
આપવાના. બારમાું સન્નાટો થઇ ગયો, એક હટ્ટોકટ્ટો સરદારજી ઉઠીને બારની બહાર જિો રહ્યો. કોઈ
િૈયાર નદહ થ્.ુંુ વીસ તમનીટ પછી પેલો હટ્ટોકટ્ટો સરદારજી સરદારજી પાછો આવ્યો અને
અમેદરકનને પ ૂછ્ ુંુ કે શરિ હજુ અમલમાું છે . અમેદરકને કહ્,ું ુ હા. એટલે સરદારજીએ કહ્ું ુ ગ્લાસમાું
બ્લેક લેબલ રે ડવા માુંડો અને ઘદડયાળ ચાલ ુ કરો. છે લ્લા બેચાર ટીપા બાકી હિા એટલે અમેરીકને
કહ્ું ુ ત ુંુ શરિ જીિી ગયો, પણ મને એ કહે કે ત ુંુ પહેલા બહાર કેમ જિો રહ્યો? સરદારજીએ જવાબ
ુ જ મોટી રકમ કહેવાય એટલે પહેલા હુું સામેના બારમાું જઈને
આપ્યો, ૫૦૦૦ ડોલર મારે માટે ખબ
ત્રણ બ્લેક લેબલ બોટલ દસ મીનીટમાું પીવાય છે કે નદહ િે ટે વટ કરવા ગયો હિો! અમેદરકન
ICUમાું છે .
ુ રાષ્ટ: તપ્રયે, હુું ખબ
ુ જ ખશ
ુ છું કે િે મને ૧૦૦ પત્ર
ુ ો આપ્યા
ધિ
ગાુંધારી: જો િમે અંધ નહી હોિ િો એ શક્ય ન હત ુંુ
ુ રાષ્ટ્ર: એનો અથમ એ કે આ ૧૦૦ પત્ર
ુ ો મારા નથી િો કોના છે ?
ધિ
ગાુંધારી: મને કેવી રીિે ખબર પડે, મેં િો આંખો પર પટ્ટી બાુંધી રાખી હિી!
સમાજતવદ્યાની પરીક્ષામા એક પ્રશ્ન પ ૂછાયો હિો, "િાહ્ણ" અને "ક્ષતત્રય" આ બુંનેન ુંુ ભારિ માટે શુંુ
યોગદાન રહ્ ુ હત?ુ તવદ્યાતથિએ સરસ જવાબ આપ્યો, જો આ બુંને ના હોિ િો આ જવાબ કદાચ
મારે ઉદુમમા લખવો પડિ
માુંગ ભરવાની સજ હવે એવી રીિે ભોગવી રહ્યો છું કે માુંગ પ ૂરી કરિા કરિા હવે હુું માુંગી
માુંગીને ખાઈ રહ્યો છું
જજિંદગીની શરૂઆિ “સ”થી થાય છે , સરુ જ, સવાર, સાુંજ, સમય. ત્યાર પછી “સ”થી સગાઇ, શાદી,
સસરો, સાળો, સાળી અને પછી “સત્યાનાશ”

બહેનની તવદાય વખિે બહેન રડિી હિી િે જોઈને િેના નાના ભાઈએ તપિાને કહ્,ું ુ પપ્પા, બહેન
રડે છે પણ જીજુ નથી રડિા!
ુ ી જ રડશે, પછી જીજુ વમશાન પહોંચે ત્યાું સધ
ુ ી આખી જજિંદગી રડશે!
પપ્પા: બહેન ઝાુંપા સધ
પત્ની: િમને આ શટમ સરસ લાગે છે
પતિ: ત ુંુ ગમે િેટલા મવકા માર પણ િને નવી સાડી નદહ મળે
પત્ની: માત્ર શટમ જ સારું ુ લાગે છે , બાકી વવભાવ િો “કુ િરા” જેવો છે
બાપ ુ એક સરદારજીના બારમાું ગયા. ત્યાું ડ્રીંર્કસનો ઓડમ ર આપીને કહ્ું ુ િમારે સરદારજીનો જોર્કસ
સાુંભળવો છે . ત્યાું જ બાજુના ટે બલ પર બેઠેલા કદાવર સરદારે મોટા અવાજે કહ્,ું ુ જોર્કસ કહેિા
પહેલા િારે આ પાુંચ બાબિો જણવી પડશે. અદહયાું બારટે ડડર સરદાર છે , બાઉડસર સરદાર છે , હુું
૬ ફુટ ઉંચો બ્લેક બેલ્ટ ચેમ્પીયન સરદાર છું, મારી બાજુમાું બેઠેલો સરદાર પ્રોફેસનલ વેઇટ લીફ્ટર
છે અને િારી જમણીબાજુએ બેઠેલો સરદાર પ્રોફેસનલ રે વટલર છે .
ુ જરાક તવચાર કરીને કહ્,ું ુ ના જોર્કસ નથી કહેવો, એક જ જોર્કસ પાુંચ સરદારોને પાુંચ
બાપ:ુ બાપએ
વાર કહેવાની મારામાું િાકાિ નથી!
ુ જ મહેનિ કયામ પછી એ તનષ્કષમ પર આવ્યા કે જો સ્ત્રીઓની જીભ પરથી વીજળી
વૈજ્ઞાતનકોએ ખબ
ુ કો મળી જય િો સુંપ ૂણમ િહ્ાુંડમાું ચોવીસ કલાક વીજળી મળી શકે!
પેદા કરવાનો કોઈ નસ
લોકો ઘરની બહાર નીકળિા ભગવાનન ુંુ નામ લે છે , પણ પરણેલો માણસ ઘરમાું દાખલ થિા
ભગવાનન ુંુ નામ લે છે !
ુઁ ા, m:- મરો
હવે ફાઈનલી “Hmm”નો અથમ મળી ગયો છે , H:- હવે, m:- મગ
પત્ની: મારા પતિ ભ ૂલથી “પાનકાડમ ” ગળી ગયા છે , જલ્દીથી કોઈ ઉપાય કરો
ડોર્કટર: એને “આધારકાડમ ” ગળવા કહો કારણ કે બુંને લીંક થયા વગર હુું કશુંુ નદહ કરી શકુું !

ુ ેચ્છા આપ ુંુ છું િેમજ
12 પાસ તવધાથી ને ડોર્કટર, વકીલ ,સી.એ અને અતધકારી થવાની શભ
"નાપાસ" થનાર તવધાથી ને સરપુંચ, નગરસેવક, ધારાસભ્ય, સુંસદસભ્ય, મખુ યમુંત્રી થવાની
ુ ેચ્છા આપ ુંુ છું!
શભ
જબરું ુ , સોનાની બબવકીટ પર 3% અને ખાવાની બબવકીટ પર 18% GST? “અંધેરી નગરી ને ગુંડુ
રાજ, ટકે શેર ભાજી, ટકે શેર ખાજ”.
આ વષમની છે લ્લી “VAT” પ ૂનમ, આવિી પ ૂનમ “GST” પ ૂનમ છે
“કડવ ુ સત્ય” ગામડે જવા ટાઈમે “એસ.ટી.” આવિી નથી અને “જી.એસ.ટી.” લાવવ ુ છે !
જેને મરવ ુ હોય એ પહેલી જુલાઈ પહેલા ઉપડી જજો, પછી ઠાઠડી પર પણ 18% GST લાગશે.
મહેબાની કરીને “GST”ને લગિા સુંદેશા કે જોર્કસ મોકલસો નદહ, BP હાઈ છે અને 2 નડી બ્લોક છે
ુ ાભાઈ મેિાજી(વોટ્સઅપ)
- ભર
રવિામા બીમાર ગાય બેઠી હિી. ઢોરના ડોર્કટર આવ્યા દવા કરી િો પણ ગાય ઉભી ના થઈ. ત્યાું
ઉભેલા એક કાકા બોલ્યા "કોંગ્રેસ આવે છે ", ગાય જે ઊભી થઈ ને ભાગી છે !
ુ લમાન ઈદને દદવસે બકરા કાપી નાખે છે , એ જ ચડરને જોઇને કડવાચોથને
જે ચડરને જોઇને મસ
દદવસે દહિંદુ સ્ત્રીઓ પોિાના બકરાના લાુંબા આ્ષ્ુ યની પ્રાથમના કરે છે !
િમે કોઈ દદવસ તવચાર કયો છે કે લગ્નના દસ વષમ પછી પતિ ૪૦ વરસનો લાગે છે જયારે પત્ની
૨૫ વરસની લાગે છે ? એ આશીવામદને લઈને થાય છે , પત્ની કાયમ કહે છે હે ભગવાન, મારી ઉંમર
મારા પતિને મળી જય! “વડ સાતવત્રી વપેશીયલ”!
જીગાને બીડી પીવાની લિ લાગી ગઈ. િેના તપિાજીએ િેની લિ છોડાવવા માટે િેને રામદે વના
યોગા ર્કલાસમાું મોકલ્યો. હવે જીગો પગ વડે પણ બીડી પી લે છે !

એક પદરણીિ પરૂુ ષને પ ૂછ્:ું ુ જો િમારી પત્ની અને સાસ ુ બન્ને એકસાથે વાઘના પાુંજરામાું પડી
જય િો િમે કોને પહેલાું બચાવો?
પહેલાું િો ભાઇ પેટ પકડીને હસવા લાગ્યો. પછી માુંડ-માુંડ હસવાન ુંુ ખાળી બોલ્યો: "વાઘને જ
બચાવાયને, દુતનયામાું હવે વાઘ બચ્યા જ છે કેટલા?"
સરપુંચ: આ “કોપર ટી” શુંુ છે ?
ગામડીયો: “પ્રોપટી”ના વધ ુ ટુકડા નદહ થાય એને રોકવાન ુંુ સાધન!
ુ ો મારિો હિો, “પ્રધાનમુંત્રી નકામા છે , ફેંકુ છે ” એટલે
એક માણસ ઇન્ડડયા ગે ટ પર જોર જોરમાું બમ
પોલીસે િેને પકડીને મારવાન ુંુ શરુ ક્ું ુ અને કહ્ું ુ પોલીસ ચોકી પર ચાલ, પ્રધાનમુંત્રીન ુંુ અપમાન
અને બેઈજ્જિી કરે છે .
પેલો માણસ: હુું ક્યાું આપણા પ્રધાનમુંત્રી તવશે કહેિો હિો, હુું િો બિટનના પ્રધાનમુંત્રી માટે કહેિો
હિો
પોલીસ(પેલાને થપ્પડ મારીને): હરામખોર, અમને ઉલ્લ ુ બનાવે છે ? શુંુ અમને ખબર નથી કે કયો
પ્રધાનમુંત્રી નકામો અને ફેંકુ છે ?
मैंने एक नेता से पूछा, साहब, आदमी या जनता से पहले "आम" शब्द क्यों लगाते हैं? जैस,े

आम जनता, आम आदमी. तो वे हँ स पड़े और बोले, "ताकक उसे चस
ू ा जा सके और काम तनकल
जाने पर गुठलीकी तरह उसे फेंका जा सके।"
ૂ ો “લોન માફી”ની માુંગણી
આજે ભારિની ટ્રે જડી એ છે કે પૈસાદાર ઉદ્યોગપિીઓ અને ગરીબ ખેડિ
કરે છે , બબચારા તમડલકલાસે “ઈ.એમ.આઈ.” ભરવાન ુંુ પાપ ક્ું ુ છે !
ુ ની યાદીમાું GST ત્રીજ નુંબરે પહોંચી ગ્ ુંુ છે . પત્નીનો મડ
ુ હજુ પણ
નદહ સમજ પડિી વવતઓ
ુ સ બીજ નુંબરે છે !
પહેલા નુંબરે છે અને ડકવથમ લઇ
કોહલી પેટ્રોલ પુંપ પર ગયો અને કહ્ું ુ ૧૦ રૂતપયાન ુંુ પેટ્રોલ નાખી આપ.
પુંપવાળો: ભાઈ, પાુંચ રૂતપયા ઉમેરીને પાટમ નરશીપ કરી લેને! આટલો બધો કડકો થઇ ગયો!

મોદી: ચેસ્મ્પયન ટ્રોફી અમે જીિીશુંુ
શરીફ: લાગી શરિ
મોદી: ભાવ ૧ નો ૩
શરીફ: મિલબ
મોદી: જો અમે જીિીએ િો “હીના રબાની” અમારી
શરીફ: અને હાયામ િો?
મોદી: માયાવિી, સોતનયા અને મમિા િમારી!
તસત્તેર વરસો પછી ઇંગ્લેડડે એજ ક્,ું ુ િમે લડો(ઇન્ડડયા-પાદકવિાન), અમે િો ચાલ્યા!
કપ નો લાવો િો કાુંઈ નય, ઓલો “તવજયો”(તવજય માલ્યા) બેઠો છે એને લેિા આવજો!
કમાલ છે , આજે “ફાધસમ ડે” પણ છે અને “સન ડે” પણ છે . વધારાન ુંુ આજે વન ડે પણ છે
આ વરસાદને કોઈ JIO ન ુંુ કાડમ આપો, આજ કાલ તમસકોલ મારીને ભાગી જય છે !
“GST” શુંુ છે ? િમારી પાસે ઘણા તમત્રો છે જેવા કે ફ્રેડડ, બેવટ ફ્રેડડ, ગલમફ્રેડડ, હાફ
ગલમફ્રેડડ(VAT/Servicetax/Excise etc.) અને બીજી એક છે “પત્ની” કે જેને આખો દદવસ યાદ કરો,
આખો દદવસ શુંુ ક્?
ું ુ , કેવી રીિે ક્ું ુ એનો રીપોટમ આપો અને િે પણ તવવિારપ ૂવમક...બસ એન ુંુ
નામ જ “GST” છે
एक बी जे पी के नेता ने वयापारी से पूछा ये GST का क्या मतलब है व्याैैपारी ने बड़े प्यार
से जबाब ददया G-गयी, S-सरकार, T-तुम्हारी

ુ વાથી કાગળ હલિા નથી – ડ્ટુ ન
કાગળ ઉપર વજન મક
ુ વાથી જ કાગળ હલે છે - સરકારી ડ્ટુ ન
કાગળ ઉપર વજન મક
માુંડ થોડુ ધન ભેગુંુ થ્ ુ નથી અને ત્યાું કયાુંકથી અવાજ આવે છે , "મેરે પ્યારે દે શવાસીયોં", હવે
કમાવવાની ઇચ્છા જ નથી રહી!

બબહાર બોડમ ના રીઝલ્ટ પછી.
ુ , કૈ સા આયા દરઝલ્ટ?”
સગો: “કારે બબઆ
છોકરો: રુદકયે ચાચા, થાનેમે હૈ, બાદમે બાિ કરિે હૈ
સગો: રે સાલા, ટોપ માર દદયા કા બે?
કટ્ટપ્પા પછી હવે જડેજનો વારો છે , એણે હાદદિ ક પુંડયાને કેમ મારી નાખયો?
ુ રાિીઓ ઉપર જ આવે છે – હાદદિ કપુંડયા
છે લ્લે દે શ હોય કે દિકેટ જવાબદારી િો ગજ
મેચ પહેલા, પતિ: સાુંજે રાુંધિી નૈ, આજે મેચ છે એટલે બહારથી તપઝા મુંગાવી લઈશ.ુંુ ઇન્ડડયાની
4 તવકેટ પછી પતિ, તપઝા કેડસલ. બપોરનો ભાિ વધારી નાખ!
ુ મા વવરાજજી, ઓવલમાું ૧૧ ભારિીયો પીટાઈ રહ્યા છે , કૃપા કરીને એમને જલ્દીથી
માનનીય સષ
જલદી બહાર કાઢો!
મેચ હાયામ પછી ધોનીની પત્ની: શાકભાજી લઇ આવોને
ુ જ ગરમ છે મને મારશે
ધોની: ના, પબ્લીક ખબ
પત્ની: િો મારી સાદી પહેરીને જવ કોઈ ઓળખશે નદહ. ધોની સાડી પહેરીને જય છે . માકે ટમાું
ુ મારે છે , “કેવ ુંુ છે ધોની?”. ધોની તવચારમાું પડી ગયો અને પેલીને પ ૂછ્ ું ુ િે
અચાનક એક સ્ત્રી બમ
મને કેવી રીિે ઓળખી કાઢયો? પેલી સ્ત્રી: હુું “કોહલી, મને અનષ્ુ કાએ આ ઉપાય બિાવ્યો”. આ બુંને
કરિા એમના બૈરા હોતશયાર છે , એ ગયા હોિ િો પણ જીિી જિ!
લુંડનમાું અત્યારે એટલી બધી ખરાબ હાલિ છે , માુંચેવટરમાું એટે ક, પછી લુંડનમાું બ્લાવટ,
બબલ્ડીંગમાું આગ લાગી, આટલા બધા લોકો મરી રહ્યા છે . પાદકવિાનના લોકો આવા વાિાવરણમાું
ટેવાયેલા હોવાથી આટલો સારો પરફોમમડસ કરી શક્યા અને આપણાવાળા મખમલી ગાલીચાપર
ુ ા ટેવાયેલા છે !
સવ
ુ ના લખી હિી, બેલ મારીને થોડીવાર રાહ જુવો, અંદર બેઠેલો
એક ઘરના ડોરબેલ ઉપર એક સચ
માણસ “ચાલીને આવવાનો છે , ઉડીને નદહ”

એક શહેરની છોકરીના ગામડાના છોકરા સાથે લગ્ન થયા. સાુંજે છોકરાની માએ િેની વહુને કીધ ુંુ કે
સવારે વેલા ઉઠી ભેંસ દોહી નાખજો. વહુ સવારે ઉઠી ભેંસ દોવા ગઇ પણ ભેંસના મોઢા ઉપર ફીણ
ુ ગઈ. સવારે સાસએ
ુ વહુને પછ
ુ ્ ુંુ કે ભેંસ દોહી. વહુએ કીધ,ુંુ ના સવારે દોહવા
જોઈ પાછી સઈ
ુ ગઇ.
ગઇિી પણ ભેંસ િશ કરિીિી િો પાછી આવીને સઇ
બાજુવાળા મુંજુમાસી એ મને ગાુંડી કીધી.
પિી( શાુંિ રાખિાું): અરે એના માટે બચિંિા નહી કરવાની, દુ:ખી નહી થવાન,ુંુ રડવાન ુંુ પણ નહી
પત્ની(રડવાન ુંુ બુંધ કરીને): િો હુું શુંુ કરું ુ ?
પિી: અરે , ડયામ વગર દહિંમિ રાખ અને પછી શાુંિીથી તવચાર કે મુંજુમાસીને આની ખબર કેવી રીિે
પડી ગઈ!
પત્ની(પતિને): િમે મને કેટલો પ્રેમ કરો છો?
પતિ: ગાુંડી, ત ુંુ કહે િો િારુ એંઠુ ઝેર પણ પી જઉં, તવશ્વાસ ન હોય િો અજમાવી જો!
માની સાથે સાથે પત્નીની પણ કદર કરો, કારણ કે માએ િમને સરુ જ બિાવ્યો અને પત્નીએ ધોળે
દદવસે િારા!
ુ ી દરરોજ 100 ગ્રામ લેખે 1 દકલો જુવાર
એક કબ ૂિરને પકડો. એને િોલો. હવે એને દસ દદવસ સધ
ુ ી એ કબ ૂિરની બધી ચરક ભેગી કરો. હવે દસ દદવસ પછી એ ભેગી
ખવડાવો. આ દસ દદવસ સધ
કરે લી ચરકન ુ વજન કરો. ચરક 200 ગ્રામ થશે. કબ ૂિરન ુંુ વજન કરો. એન ુંુ વજન 100 ગ્રામ વધી
ગ્ ુંુ હશે. િો બાકીનાું 700 ગ્રામ ક્યાું ગયા? એ 700 ગ્રામ વટોકન ુંુ શ?ુંુ િમને સમજ્?ુંુ નહીં
સમજ્?ુંુ િો GST શુંુ ખાક સમજશો! GST હેઠળ વટોક Maintain કરવાવાળાને આ 700 ગ્રામ
ક્યાું ગયા એ સમજવવ ુંુ પડશે. Well Come To "GST"
Logical Request to current government. Please take our income And Pay us tax!
એક વાર ભગવાન અને માણસનો ભેટો થયો, બુંને જણાના મનમાું એક જ તવચાર આવ્યો, "મને
બનાવવાવાળો”!

આવિીકાલે યોગ દદવસ તનતમત્તે કોઈએ યોગના ફોટા મોકલવા નહીં, ગઈસાલ ફોન વાુંકો થઈ
ગયેલો જે હજુ સીધો નથી થયો
અમદાવાદમાું િા. 21 મી એ વાવાઝોડાુંની સુંભાવના...એક સાથે 15 લાખ લોકો કરશે
પવનમર્કુ િાસન!
એક ડોર્કટર(દદીને): િમારે જમાઈ છે ?
દદી: હા, છે ને...ત્રણ જમાઈ છે !
ડોર્કટર: અરે એમ નહીં, િમારાથી ખવાય છે !
એક દુકાને લખેલ હત ુ કે "લગ્ન માટે ની િમામ વવત ુ અમારે ત્યાું મળશે"
એક ભાઇ દુકાનમા ગયા અને કહ્,ુ છોકરી બિાવો!
કેટલાક કુું વારાઓના નસીબ િો એટલા બધા ફૂટેલા હોય છે કે પત્તા રમવા બેસે િોય રાણી નદહ
આવે!
मोदी: तुम हमको 3 लाख रुपये दो, हम तुम्हें 15 ददन के बाद लोटा दें गे।
15 ददन के बाद भक्त बोला, "लाओ साहे ब हो गए 15 ददन"।
मोदी बोले : ये लो।
भक्त: ये तो लोटा है ?
मोदी: हम भी तो यही बोले र्े कक 'लोटा' दें गे।
ુ ચાપ બેસો" આ વાક્ય િમને બાલમુંદદર પછી સીધ ુંુ લગ્ન પછી સાુંભળવા મળે છે !
"ચપ
ુ ડસને ફોન લગાવ
પતિ: છાિીમાું બહુ દુુઃખે છે , જલદી એમ્બ્્લ
પત્ની: હા લગાઉં છું, િમારો મોબાઈલનો “પાસવડમ ” આપો
પતિ: રે વા દે , હવે થોડુું ઠીક લાગે છે !

પ્લેનમાું એક માણસ છ બાળકો જોડે બેઠો. બાજુમાું બેઠેલી સ્ત્રીએ િેને પ ૂછ્ ું ુ કે આ બધા બાળકો
િમારા છે ? પેલાએ કહ્ું ુ ના આમાુંન ુંુ એક પણ મારું ુ નથી. હુું કોડડોમની કું પનીમાું કામ કરું ુ છું અને
આ કવટમરોની દડફેર્કટટીવ પ્રોડર્કટ્સની કમ્પ્લેઇન છે , જેને હેડ ઓફીસ લઇ જઉં છું!
દે ખાવડી છોકરીઓ ભણવામાું ખાસ ધ્યાન નથી આપિી કારણ કે એમને ખબર છે કે દુતનયાના કોઈ
ખ ૂણામાું કોઈને કોઈ ગધેડો એમના માટે ડોર્કટર કે એડજીનીયર બનવા માટે િનિોડ મહેનિ કરિો
હશે!
પત્નીના તપયરીયા આવ્યા એટલે એક દદવસ દહીંપરુ ી, બીજે દદવસ મસાલાપરુ ી, ત્રીજે દદવસ
પાણીપરુ ી, ચોથે દદવસ ભેલપરુ ી, પાુંચમે દદવસ ચાટપરુ ી, છઠે દદવસ રસપરુ ી, સાિમે દદવસ
શીખુંડપરુ ી અને આઠમે દદવસ સેલેરી પરુ ી. બીજુ ું શ?ુંુ
What's Marriage? MARRIAGE is the 7th sense of humans that destroys all the six
senses and makes the person NON Sense
ભારિની દિકેટ ટીમ હારી જય િો દુુઃખી ના થિા, દુુઃખી િો ત્યારે થજો કે જયારે કોઈ
ભારિમાિાનો લાલ સીમાપર ગોળીઓ ખાય. ખેલાડીઓ િો પૈસા માટે પણ આઉટ થઇ શકે, ફૌજી
પૈસા માટે નદહ પરું ત ુ આપણી રક્ષા માટે ગોળી ખાિો હોય છે – જય જવાન!
ઉડિી ઉડિી ખબર આવી છે કે “ફેસબકુ ” અને “વોટ્સઅપ” પર ૧૦ થી ૧૨ કલાક ઓનલાઈન
રહેનારાઓની કદર કરીને સરકાર િેમને પેડશન આપવા તવચારી રહી છે !
અત્યારના છોકરાઓના ઓછા માર્કસમ આવે િો આત્મહત્યા કરી લે છે અને એક અમે હિા કે અમારા
માુંકમસ જોઈને ટીચસઁ આત્મહત્યા કરવાન ુંુ તવચારી લેિા, આ રખડેલના આટલા આવ્યા ક્યાુંથી?
ૂ ની દીકરી, માુંડ એકાદ ટું ક ખાવા મળે , દીવા િળે ભણી, રીઝલ્ટ - ૯૮%. પછી એના
ગરીબ ખેડિ
સમાજે સમાજના કાયમકિામઓના ફોટા સાથે ₹૧ લાખના ખચે છાપામાું જહેરાિ આપી, "સમાજન ુંુ
ગૌરવ"!

ુ જ હાડમ હોય છે , ખરું ુ ને? ના ના એવ ુંુ કશુંુ નથી, થોડુું પાણી વધારે નાખવ ુંુ પડે(ઈંગ્લીશ
ઈંગ્લીશ ખબ
દારૂમાું)
દરે ક શાકભાજીને મ ૂઢમાર મારીને સાચી હકીકિને ઢાુંકી દે વી એન ુ નામ પાઉંભાજી!
એકવાર એક પુંડીિ મરીને વવગમ ની વેઈટીંગ લાઈનમા ઉભો હિો એની આગળ કાળા ચશ્માને
લઘરવઘર વાળ અને એકદમ સામાડય માણસ ઉભો હિો.
ધમમરાજ: બોલ, ત ુ કોણ?
માણસ: જી હુ બસ ડ્રાઈવર
ધમમરાજ: આલે રજઈ અને વવગમ ના ગોલ્ડનરૂમમા આરામ કર
ધમમરાજ(પુંડીિને): બોલ, ત ુ કોણ
પુંડીિ: જી હુ પુંડીિ ચાલીસ વરસથી ભગવાનની કથા લોકોને સુંભળાવ ુ છ
ધમમરાજ: આ ચટાઈ લે અને નરકમાું આરામ કર
પુંડીિ : ભગવાન આ ખોટુ છે , પેલો ડ્રાઈવર દારૂપીને બસ હાકિો એને ગોલ્ડનરૂમ અને મેં આખી
જજિંદગી કથા કરી િો પણ મને નરકમાું મોકલો છો!
ુ ા રહેિા, વાિો કરિા
ધમમરાજ: પરીણામ બેટા પરીણામ, જયારે ત ુ જ્ઞાન આપિો ત્યારે લોકો સિ
અને જયારે ડ્રાઈવર દારુ પીને બસ હાકિો ત્યારે બધા સાચા દદલથી ભગવાનને યાદ કરિા
હુંમેશા performance જોવામા આવે છે position નહીં!
એક પારસી બાવાએ હરણનો તશકાર કયો અને પછી િેને રાુંધીને ડીનરમાું પીરવ્.ુંુ િેણે પોિાના
છોકરાઓને કહ્ું ુ નદહ કે આ કોન ુંુ મટન છે , છોકરાઓને િે ધારવા માટે કહ્.ું ુ છોકરાઓએ એ માટે
કોઈ ટીપ આપવા કહ્.ું ુ બાવાએ કહ્,ું ુ એ એ વવત ુ છે કે જે િમારી મમ્મી મને બોલાવવા માટે
વાપરે છે . એટલે નાનો છોકરો ચીસ પાડીને બોલ્યો, કોઈ ખાિા નદહ, “ગધેડો છે ”.
કમબખિ આ એક “તનરાસન” એક એવ ુંુ આસન છે જેને કારણે બધા આસનો કરવાના રહી જય છે
સરકારનો નવો ફેંસલો, દે શભરના બધા રે લવે વટે શનોના પ્રિીક્ષાકક્ષ(waiting room)ન ુંુ નામ
બદલીને “અડવાણી ભવન” રાખવામાું આવશે

એક છોકરાએ મને એવો સવાલ પ ૂછયો કે મારી િો બોલિી જ બુંધ થઇ ગઈ! એણે મને પ ૂછ્ ું ુ કે જો
યોગ કરવાથી રોગ નહીં થિો હોય િો પછી બાબા રામદે વ “પિુંજલી”ની આટલી બધી દવાઓ શુંુ
કામ વેચે છે ?
એક જહેરાિ, િમને જો કોઈ બાળક ચાની લારી પર ચા બનાવત ુંુ કે વેચત ુ જોવા મળે િો િેને
િરિજ રોકવ,ુંુ કારણકે હવે બીજો મોદી સહન થાય િેમ નથી!
Dear sir, Please accept my resignation as I have decided to apply for your job. Shri. Ramnath
Kovind's resignation letter to Shri. Pranab Mukherjee.
પી.એમ. પદ પછી રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે પણ અડવાણીન ુંુ નામ જહેર નદહ થ્ ુંુ એ જણીને યમરાજે
અડવાણીને કહ્,ું ુ હવે ચાલવ ુંુ છે કે પછી કોઈ બીજુ ું બહાન ુંુ બાકી છે ?

શુંુ લાગે છે , વરસાદ પહેલો આવશે કે “GST”?
ૂ ને એક વાદળ આપીશ જેને લઈને દરે ક ખેડિ
ૂ
૨૦૧૯માું િમે મને ચટ
ુંુ ી કાઢશો િો હુું દરે ક ખેડિ
ભાઈઓએ વરસાદ અને વાદળની રાહ જોવી નદહ પડે – મોદી
ુ જ અદે ખવી અને ઝગડાળ સ્ત્રી હિી. િે વાિ વાિમાું ઝગડિી. િેનો પતિ આવે એટલે
એક ખબ
એની બરાબર િપાસ કરે , જો કપડા પર વાળ મળી જય િો પતિન ુંુ આવી જ બડ્.ુંુ એક દદવસ
પતિ આવ્યો અને એની પાસે કશુંુ મળ્્ ુંુ નદહ એટલે િે ગવુ સે થઈને રડિા રડિા બોલી, િો હવે િો
િમે ટાલવાળી સ્ત્રીને પણ છોડિા નથી ખરું ુ ને?
ુ ય માણસને બહાર
એક દહિંદુ ફેતમલીની કારને કાશ્મીરમાું રવિાપર આંિકવાદીઓએ ઉભી રાખી. મખ
ુ લમાન. આંિકવાદીએ કહ્ું ુ
કાઢી િેના િરફ બુંદુક િાકીને પ ૂછ્,ુંુ કઈ જિનો છે ? પેલાએ કહ્,ું ુ મસ
િો કુ રાનમાુંથી એક ફકરો બોલ. પેલો બોલી ગયો એટલે આંિકવાદીએ એમને જવા દીધા. થોડે દૂ ર
ગયા પછી િેની પત્નીએ એને કહ્,ું ુ િમે િો ભગવદ ગીિાનો એક શ્લોક બોલ્યા છિાું પેલાએ
િમને જવા દીધા? પેલા માણસે કહ્,ું ુ જો એણે કુ રાન વાુંચ્્ ુંુ હોિ િો િે ટે રદરવટ ના બનિે!

ુ ારવામાું જત ુંુ રહ્ું ુ અને હવે જજિંદગી કી-બોડમ પર ગજ
ુ રી રહી છે !
આખ ુ બાળપણ હવિાક્ષર સધ
બદામ ખાવાથી યાદશસ્ર્કિ વધે છે . આજે સવારે નાવિામાું ભ ૂલથી ચાર-પાુંચ બદામ ખાઈ ગયો
હિો, અત્યારે ઓદફસમાું બેઠા-બેઠા બાલમુંદદરની બહેનપણી બહુ યાદ આવે છે
આજે ખોબળયામાું જીવ છે િો કોઈ જોત ુંુ પણ નથી, જયારે જીવ જિો રહેશે ત્યારે લોકો કફન ઉઠાવી
ઉઠાવીને જોશે!
પતિ પત્નીને ઈંગ્લીશ શીખવિો હિો. બપોરે પત્નીએ કહ્,ું ુ ડીનર કરી લો!
પતિ: બપોરે અંગ્રેજીમાું ડીનર નદહ લુંચ કહેવાય, મ ૂખી!
ુ ખો ત ુંુ હશે, આ િો ગઈકાલે સાુંજે વધેલ ું ુ ખાવાન ુંુ છે , દોઢ ડહાપણ કયામ વગર સીધો સીધો
પત્ની: મર
ખાઈ લે!
ુ ો.
આજકાલની વહુઓ એટલ ુ બધ ુંુ અંગ્રેજી બોલિી થઈ ગઇ છે કે વાિ ના પછ
સાસ(ુ વહુને): ચાલ મુંદદરે .
વહુ: ના હુ biji છ.
સાસ:ુ િો શ ુ થઈ ગ્.ુ એમ િો હુ િારા સસરાને ત્રીજી છ, િોય મુંદદર જઉ છ ને!(વહુ બેભાન)
પહેલા પપ્પા-મમ્મી છોકરાઓને ચપ્પલ, વેલણ કે ઝાડુથી સજ આપિા હિા, જયારે આજે સજન ુંુ
વવરૂપ બદલાઈ ગ્ ુંુ છે , “ચાલ, િારો મોબાઈલ અત્યારે ને અત્યારે આપી દે !”.
પત્ની: એક વાિ કહુું?
પતિ: કહે શુંુ કામ ગભરાય છે
પત્ની: િમે મારો િો નદહ ને?
પતિ: નદહ મારું ુ , પણ શુંુ વાિ છે િે િો કહેને
પત્ની: હુું પ્રેગનડટ છું
ુ ીની વાિ છે , ત ુંુ ગભરાય કેમ છે ?
પતિ: એ િો ખશ
ુ જ માર પડયો હિો એટલે!
પત્ની: કોલેજના દદવસમાું મેં પપ્પાને કહ્ું ુ હત ુંુ ત્યારે ખબ

કમમચારી: સાહેબ, મારી પત્ની મારી સાથે પાુંચ છ દદવસ ફરવા જવા માુંગે છે િો રજ જોઈએ છે
સાહેબ: ના, અત્યારે રજ નદહ મળે
ુ ખબ
ુ આભાર સાહેબ, મને ખબર હિી કે સુંકટ સમયે િમે જ મારી મદદ કરશો
કમમચારી: ખબ
એક બસમાું બધી જ “હાઉસવાઇફ” પીકનીક મનાવવા જિી હિી. બસ ખાઈમાું પડી ગઈ અને બધી
ુ ી ખબ
ુ જ રડયા. એક પતિ બે અઠવાદડયા
સ્ત્રીઓ મરી ગઈ. િેમના પતિઓ એક અઠવાદડયા સધ
ુ જ રડિો હિો. એટલે બધા લોકોએ પ ૂછ્ ુંુ કે ત ુંુ િારી પત્નીને ખબ
ુ જ વધારે ચાહિો
પછી પણ ખબ
ુ ુંુ સન
ુ ુંુ લાગત ુંુ હશે.
હશે એવ ુંુ લાગે છે , િને એના વગર આ જગિ સન
પેલા ભાઈ(દુુઃખી ચહેરા સાથે): ના, મારી પત્ની બસ ચકુ ી ગઈ હિી!
ककसीने पछ
ू ा, मोदीजी ये राचट्रपतत पद के ललये “रामनार् कोववंद”का नाम एक दम कहाँ से
सूझा?

मोदीजी: हनुमाम चालीसा से, “जम कुबेर ददगपाल जहाँ ते, कबब “कोबबद” कदह सके कहाँ ते!
જી.એસ.ટી. ના મેસેજ કોઈએ મોકલવા નદહ, મોબાઈલની બેટરી સીધી 28% ઓછી થઇ જય છે !
પહેલા રાજનાથ, પછી આદદત્યનાથ અને હવે રામનાથ, લાગે છે કે મોદી તવપક્ષને અનાથ બનાવી
ને જ છોડશે!
હે પાથમ! પરીવિમન સુંસારનો તનયમ છે , જે ગઈ કાલે “સેલટે ક્ષ” હત ુંુ આજે િે “વેટટે ક્ષ” છે , િે કાલે
“GST” હશે. િારું ુ શુંુ ગ્ ુંુ કે ત ુંુ રડે છે , િે ગ્રાહક પાસે લીધ,ુંુ જે કમાયો િે સરકારને આપી દીધ ુંુ અને
જે બચ્્ ુંુ હત ુંુ િે પત્નીને આપી દીધ!ુંુ હે પાથમ, િારી પાસે પહેલા પણ કશુંુ ન હત,ુંુ આગળ પણ કઈ
રહેવાન ુંુ નથી િો વ્યથમ “GST”થી શુંુ કામ ગભરાય છે ? િથાવત!ુ
બાપ:ુ જીવલા મને િો એ જ નથી સમજત ુ કે કરોડોના ખચે વરસે દહાડે માત્ર એક દદવસ દોઢ
કલાક યોગ કરવાથી કોને શુંુ ફાયદો થાય?
જીવલો: મુંડપ સતવિસવાળાઓને!
ુ ખેિર ખેડ્.ુંુ પટેલે પ ૂછ્ ું ુ શુંુ વાવ્્?ુંુ
બાપએ

બાપ:ુ નથી કેવ,ુંુ િારે શુંુ પુંચાિ?
પટેલ કઈ વાુંધો નદહ, ઉગશે ત્યારે જોઈ લઈશ
બાપ:ુ િો હવે વાવે ઈ બીજો!( આ જોર્કસને શુંકરતસિંહ બાપ ુ જોડે કોઈ સબુંધ નથી)
ુ ીની
વહુ આખી રાિ ઉલટી કરિી હિી. સવારે જો્ ુંુ િો િે અથાણુંુ ચાટિી હિી. આખા ઘરમાું ખશ
ુ એ ડોર્કટરને બોલાવ્યા. ડોકટરે ચેક કરીને ઇડજેર્કશન આપ્્ ુંુ અને કહ્ું ુ
લહેર ફરી વળી. સાસજી
થોડીવારમાું સારું ુ થઇ જશે.
સાસ:ુ ડોર્કટર સાહેબ, શુંુ થ્ ુંુ છે ?
ડોર્કટર: બચિંિા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, ઠીક થઇ જશે
સાસ:ુ િમે શાન ુંુ ઈડજેકશન આપ્્?ુંુ
ડોર્કટર: એડટી આલ્કોહોલન,ુંુ જેનાથી દારુ જલ્દીથી ઉિરી જશે. જમાનો બદલાઈ ગયો છે , સોચ
ક્યારે બદલશો?
દારૂની પાટી પત્યા પછી પતિએ પત્નીને ફોન કયો "હુ આજે ઘરે નદહ આવી શકુું , ગાડીન ુંુ વટીયરીંગ,
િેક, ગીયર વગે રે બધ ુંુ ચોરાઈ ગ્ ુંુ છે . એક કલાક પછી પાછો ફોન કયો અને કહ્,ું ુ આવ ુંુ છું,
ભ ૂલથી પાછલી સીટમાું બેસી ગયો હિો!

चोर उच्चके-व्यापारी के पीछे , पलु लस वाले-व्यापारी कै पीछे , इनकमटे क्स वाले-व्यापारी कै पीछे ,
सेकस टे क्स वाले-व्यापारी कै पीछे , हॉलमाकथवाले-व्यापारी के पीछे , एक्ससाइज़वाले- व्यापारी के
पीछे , सवविॅस टै क्सवाले-व्यापारी के पीछे , प्रोफेशनल टै क्सवाले-व्यापारी के पीछे , वैकर्टै क्सवाले-

व्यापारी के पीछे , कापोरे शन गम
ु ास्तावाले-व्यापारी के पीछे , फुड सेफ्टी ड्रगवाले-व्यापारी के पीछे ,
अब लसफथ आमी बाकक रह गयी, वो भी लगा दो. साला अभी तक ये समझ में नही आया हम
व्यापारी लोग दे श की जनता को सामान बेचते हैं या RDX?
િમે વાુંઢા હોવ િો િમારી કમાણીમાથી િમે મા-બાપ, ભાઈ, બહેન, ભાણેજ, ભત્રીજને દોવિારોને
પૈસા આપિા હોવ અને લગ્ન થાય પછી બધા રૂતપયા ફકિ ઘરવાળીને આપવા પડે બસ આન ુ
નામ જ “GST” ઘરવાળી સતવિઁસ ટેર્કસ

मौजूदा हालातों में भारतीय राजनीतत का स्तर समझने के ललये तनम्नललखखत वाक्य पढ़ना काफी
है . “मेरेवाला दललत”, तेरे वाले दललत से ज्यादा "दललत" है !”

મને િો પેલેથી જ ખબર હિી કે “LED” ના જમાનામા “Tubelight” ચાલે જ નહીં
ટીચર: ચુંપક, ધોબીનો કુિરો નદહ ઘરનો કે નદહ ઘાટનો એવ ુંુ જ એક વાક્ય બનાવ
ચુંપક: સાતનયા તમઝામ ન ુંુ બાળક નદહ ભારિન ુંુ કે નદહ પાદકવિાનન!ુંુ ટીચર બેહોશ!

गज
ु राती लड़की(दक
ु ान्दारको): भैया आपके यहाँ रे प होता है क्या?

दक
ु ानदार(shocked): मेडम, आगे की दक
ू ानमे पूछ लीष्जये, हम तो रे प नहीं करते

लड़की(र्ोड़े समयबाद वापस आती है ): वो तो बोल रहे है रे प यही होता है , आप ही करते है ,
प्लीज़ कर दीष्जये ना, बहोत दे र हो रही है
दक
ु ानदार(Embarrassed): मेडम, प्लीज़ आगे दे ख लीष्जए

लड़की(जो गगफ्ट रे प करनी र्ी वो तनकालती है ): भैया, इतना सा तो है , कर दीष्जए ना.
दक
ु ानदार(Blushing): अरे मेडम, एसा बोललये ना की WRAP करना है !
लड़की: वोही तो कह रही हु कबसे, रे प करवाना है, रे प करवाना है !

બાપ ુ મરણ પથારીએ હિા, છે લ્લા શ્વાસ ચાલિા હિા. ગામની બાઈ્ ુ ખબર કાઢવા આવી.
ુ ઝીણી આંખે જો્ ુંુ
સુંિોકબા એ કહ્,ું ુ જુવો કોણ કોણ મળવા આવ્્ ુંુ છે , ઓળખો છો આમને? બાપએ
ને િાડૂકી ઉઠયા અને બોલ્યા આખી જજિંદગીમાું કોક’દી નજર માુંડીને જોવા નથી દીધી ને હવે મરવા
પડયો ત્યારે પ ૂછછ કે ઓળખો છો બધી્ ુંુ ને?
છગનની વાઈફને ઉધરસ થઇ. છગન વાઈફને ડોર્કટર પાસે લઇ ગયો.
ડોર્કટર: બેનને શુંુ થાય છે ?
છગન: ઉધરસ
ડોર્કટર: લખુ ખી છે ?
છગન: ના ડોફા, મારું ુ બૈરું ુ છે !

ુ ી દે શને બસ લટ
વીચારવા જેવ ુ છે કે મોદી પોિે જ કહે છે કે "કોંગ્રેસે 65 - 65 વષમ સધ
ું ુ યો જ છે ",
િો પછી મોદી આ લટ
ું ુ ાઇ ગયેલી પ્રજ પર “ટેક્ષ” શામાટે નાખે છે ?
અદહયા િો હજી ઘરવાળી પ ૂરી હમજણી નથી ને માણસો GSTન ુ પ ૂછે છે , બોલો!
એક GST અને બીજુ ું શુંકરતસિંહ વાઘેલા, બેન ુંુ નક્કી થઇ જય એટલે જન છૂટી!
ુ ુ લખમણ(દબલિ). હુું એટલે યાદ કરવા માગું ુ છું, એક ટી.વી.ના
ભાજપના એક અધ્યક્ષ હિા બાુંગર
ુ ાદમો ચાલ્યો
ન્વટિંગ ઓપરે શનમાું લાખોની લાુંચ લેિા પકડાયા હિા. િેમના પર અદાલિમાું મક
ત્યારે બાુંગારૂને ઈમાનદારી સદટિદફકેટ આપવા બે જણા સાક્ષી િરીકે હાજર રહ્યા હિા, િેમના એક
રામનાથ કોતવિંદ પણ હિા. હજુ આ વાિને થોડો સમય જ થયો છે . હવે એ આપણા રાષ્ટ્રપતિ
થવાના છે , ખરે ખર આપણો દે શ બદલાઈ રહ્યો છે ?(કોંગ્રેસના મીરાકુ માર િો કોવીદથી પણ
ચઢીયાિા છે )
GST માટે “સરકાર” અને “લગ્ન” માટે મા-બાપના તવચારો લગભગ સરખા જ છે , એકવાર થઈ જશે
એટલે ધીરે ધીરે બધ ુંુ સમજય જશે.
સસરા : (ફોન પર) હેલ્લો, જમાઇરાજ, શ ુ કરો છો?
જમાઈ: સહન.....
जज(औरतसे): "हां तो आपके तलाक की जमीन क्या है ?
औरत: "जमीन शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला है और उसके सार् र्ोड़ी सी
खाली जामीन हैं"
जज: "नहीं...नहीं..! मेरे कहने का मतलब है कक तलाक के ललए ग्राउं ड क्या क्या हैं ?"
औरत: “ग्राउं ड तो बंगले के सार् ही है , पर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है "
जज: "आप समझ नहीं रही हैं, मैं आधार की बात कर रहा हूँ"

औरत: "आधार काडथ तो बना हुआ है लेककन उनका कैमरा अच्छा न होने से फोटो अच्छी नही
आई"
जज: "तलाक की नींव क्या चीज है ?"
औरत: "नींव काफी गहरी है , आप गचंता ना करें "

जज: "दे वीजी आप तलाक क्यों लेना चाहती हैं?"
औरत: "तलाक मैं नहीं मेरे पतत लेना चाहते हैं"
जज(औरत के पततसे): "आपके अपनी पत्नी से तलाक लेने की वजह क्या है ?"
पतत: यही मगज़मारी जो अभी आपके सार् हुई, मेरे सार् रोज़ होती है .(जज की आंख मे आंसू
आगये)
2000ની સાલમાું અતમિાભ બચ્ચને “કૌન બનેગા કરોડપતિ” ચાલ ું ુ ક્ું ુ હત ુંુ અને 2016માું નરે ડર
મોદીએ “કૌન રહેગા કરોડપતિ” ચાલ ું ુ ક્ું ુ
ુ ગજ
ુ રાિી અથમ, “ગાુંઠીયા સાથે િીખા મરચા”, “G-ગામડે S-સેટ T-થઇ જઓ”
GSTનો શદ્ધ
એક વખિ ભગવાને એક ભાઈ ની બધી યાદશસ્ર્કિ કાઢી નાખી અને પછી પ ૂછ્,ું ુ કઈ યાદ છે હવે?
કોઈન ુંુ નામ યાદ છે ? પેલા યે એની ઘરવાળીન ુંુ નામ કીધ.ુંુ ભગવાન હસી પડયા. પેલો કહે, કેમ
પ્રભ ુ શુંુ થ્?ુ
ભગવાન: ફોમેટ ક્ું ુ િોય વાયરસનો નીકળ્યો!
કાલે રવિામાું વકુ લવાળી એક છોકરી મળી ગઈ. મેં િેને પ ૂછ્,ું ુ િને યાદ છે , આપણે એક જ
ર્કલાસમાું સાથે ભણિા હિા.
પેલીએ જવાબ આપ્યો: ભણિી િો હુું હિી, ત ુંુ િો મરઘો બનિો હિો. ઈજ્જિનો કચરો કરી
નાખયો!
“Aamir Khan” is making a new movie titled, “ELECTRICIAN”. In which he will repair both “Fan”
and “Tubelight”
ુ લાુંબો શ્વાસ લીધો
બાપ ુ હોસ્વપટલ ગયા. લેડી ડોકટરે લાુંબો શ્વાસ લેવા કહ્ું ુ એટલે બાપએ
ુ કરો છો?
લેડી ડોર્કટર: કેવ ુંુ મહેસસ
ુ લગાવીને આવી છે ? મઝા આવી ગઈ!
બાપ:ુ ક્ ુંુ પરફયમ

મોદી સાહેબે રાજકોટમાું ૧૦૦ કરોડનો ભવ્ય રોડ શો કયામ બાદ અમદાવાદમાું જઈને કહ્ું ુ કે
"ગાુંધીજીમાુંથી કઈ શીખવા જેવ ુંુ હોય િો એ છે સાદગી!".

આજનો સળગિો પ્રશ્ન, જે બાળકો ૩૦ જુન પછી જડમ્યાું િે મહોંગા હશે કે સવિા? “GST” ના
કારણે!
ટુક સમયમા આખ ુ ભારિ “શનીદે વ” જેવ ુ થઈ જશે, કયાય િાળાની જરૂર નહી પડે! કાઇ હશે િો
ચોર આવશે ને?
9/06/17ના રોજ રાજકોટમા દદવ્યાુંગોના કાયમિમમા પ્રધાનમુંત્રી મોદીએ એમ કીધ ુંુ કે 1992 થી
ુ ીની સરકારો એ દદવ્યાુંગો માટે ફર્કિ 25 થી 55 કાયમિમ કયામ અને 2014 થી 2017 સધ
ુ ી
2013 સધ
મારી સરકારે 3વષમ માું 5500 કાયમિમો કયામ અને સામે પટ્ટી બાુંધીને બેઠેલા લોકોએ ખ ૂબ િાળીઓ
પાડી. કેવ ુ પડે હોં, કદાચ બબચારા ગબણિ ભણ્યા નઈ હોય. જરા ગબણિ સમજી લઈ એ. 3 વષમના
દદવસો એટલે 3×365=1095. 3 વષમમા 5500 કાયમિમ એટલે 1 દદવસ માું 5500÷1095= 5.02
કાયમિમ. લ્યો બોલો પી.એમ રોજ દદવ્યાુંગો નાું 5 કાયમિમ કરે . જબરૂ કહેવાય હોં!
ष्जसका इंतजार र्ा वही पोस्ट, GST2017=G+S+T+2+0+1+7=7+19+20+2+0+1+7=56इंच
રવિામાું જિા બોડમ જો્ ુંુ કે “હવા ભરવાના” પાુંચ રૂતપયા! સાલ ું ુ પ ૂછવાન ુંુ મન થઇ ગ્ ુંુ કે કોઈની
હવા કાઢવાના કેટલા?
પતિ થાકીને ઘરે આવીને સોફા પર બેસે છે .
પત્ની: હુું ચા બનાવ ુંુ િમારા માટે ?
પતિ: હા, બનાવ.
પત્ની: આદુું નાખ ુંુ ચામાું?
પતિ: હા, નાખ.
પત્ની: લીલી ચા નાખ?ુંુ
પતિ: હા, નાખ.
પત્ની: ફુદીનો નાખ?ુંુ
પતિ: હા, નાખ.
પત્ની: ઈલાયચી નાખ?ુંુ

પતિ: હા, નાખને જીરૂ, હળદર, સુંચળ, આમચરુ બધ ુંુ નાખ...પત્તર ફાડી નાખ ચાની.
સ્ત્રી પાણીની જેમ તનમમળ, વવચ્છ અને શીિળ હોય છે . પરુ ુ ષ માટી જેવો નરમ અને સ્વથતિ જોઇને
ઢળી જય એવો હોય છે . પણ બુંનેના લગ્ન થાય એટલે કીચડ થઇ જય છે !
કેટલીક છોકરીઓ િો એટલી બધી ટે લેડટે ડ હોય છે કે વમાઈલ આપી આપીને બબચારા પાણીપરુ ી
ુ ાવી દે છે , ખાઉધરી
વાળાની ગણિરી ભલ
PM नही बनने ददया, राचट्रपतत नही बनने ददया, पवारको भी बोला. अब राम मंददर बनेगा
तो पुजारी में ही बनुगा - आडवाणी

ુ જુવો અને કયો સામાન મોંઘો થયો િે
GSTથી કયો સામાન સવિો થયો િે જોવા માટે “ZEE” ડ્ઝ
જોવા માટે “NDTV” જુવો
ુ રહેવાનો સહેલો અને સાદો ઉપાય. િમારી જિને મોદી સમઝો અને પત્નીને જનિા સમઝો.
ખશ
જયારે પણ જનિા િુંગ કરે ફરવા નીકળી પડો!
जो कहतीं र्ीं सबसे, "बैठ जाइए" "बैठ जाइए". अब वो खद
ु ही खड़ी हो गयीं - मीरा
कुमार(राचट्रपतत पद की उमेदवार)

Yesterday, our honorable finance minister said, "It will take another two to three quarters for
the economy to improve."So, I bought 2 quarters last night. After all, it's my duty also,
towards the nation. Woke up in the morning; but nothing had changed! Will Try again tonight
with 3 quarters, let's see.
પતિ-પત્ની દુકાનમાુંથી બહાર નીકળ્યા એટલે એક ફકીરે કહ્,ું ુ એ હુવન કી મલ્લ્લકા, અંધે કો પાુંચ
રૂતપયા દે દે ! પતિએ પત્નીની િરફ જો્ ુંુ અને કહ્,ું ુ પાુંચ રૂતપયા આપી દે , ખરે ખર આંધળો લાગે છે !
વવગમમાું ભગવાને બધા પતિ-પત્નીઓની મીટીંગ બોલાવી અને પતિઓને કહ્ું ુ કે બે લાઈનમાું ઉભા
રહો. પહેલી લાઈનમાું જેમને પત્નીનો ધાક લાગિો હોય િે ઉભા રહે અને બીજી લાઈનમાું
જેમનાથી પત્ની ગભરાિી હોય િે ઉભા રહે. એક તસવાય બધા પહેલી લાઈનમાું ઉભા રહ્યા.

ભગવાન(બીજી લાઈનવાળાને): િો િારી પત્નીને િારો ધાક લાગે છે , ખરું ુ ને?
બીજી લાઈનવાળો પતિ: ના ભગવાન, મારી પત્નીએ મને બીજી લાઈનમાું ઉભા રહેવા કહ્ું ુ છે
એક ઓદફસરે ભ ૂલમાું એના બોસને એર્કવટેડશન પર ફોન લગાવી દીધો અને કહ્ું ુ બે મીનીટમાું મારી
કેબીનમાું ચા લઇ આવ.
બોસ(ગવુ સામાું): િને ખબર છે ત ુંુ કોને ઓડમ ર કરે છે ?
ઓદફસર: ના
બોસ: હુું િારો બોસ બોલ ું ુ છું
ઓદફસર(બોસની વટાઈલમાું): િને ખબર છે ત ુંુ કોની સાથે વાિ કરે છે ?
બોસ: ના, એટલે પેલા ઓદફસરે ફોન કાપી નાખયો!
તવરાટ કોહલીએ એક ઈડટરવ્્મ
ુંુ ાું કહ્ું ુ કે ભગવાને મને ધરિીપર દિકેટ કેમ રમવ ુંુ િે શીખવવા માટે
ુ વામા આવ્્ ુંુ કે તવરાટ કોહલીના જવાબ બાબિમાું િમારે
મોકલ્યો છે . થોડા દદવસ પછી ધોનીને પછ
શુંુ કહેવ ુંુ છે ?
ધોની: મને યાદ નથી કે મેં િેને ધરિી પર દિકેટ શીખડાવવા માટે મોકલ્યો હોય!
એક સમાચાર: ઈઝરાઈલના એક નવા ફૂલને મોદીન ુંુ નામ અપા્.ુંુ શુંુ સમઝવ?ુંુ ઈઝરાઈલના જ્ ુંુ
લોકો િો મોઢ(મોદી) કરિા પણ વધારે શાણા કહેવાય, ફૂલ કે fool ફોડ નથી પાડયો!
ઈઝરાઈલનાું વડાપ્રધાન નેિાડયાહુએ મોદીજી જોડે હાથ તમલાવ્યા અને કહ્ું ુ નેિાડયાહુ. મોદીજી
ુ જ જુનાું સબુંધો છે , तुम इझराइलके नेता है तो में
એમને ભેટી પડયા અને કહ્ું ુ આપણે િો ખબ
इष्ण्डयाका नेता हु!

બરાક ઓબામા, ટ્રમ્પ, નેિાડયાહુ જેવા અનેક તવશ્વના નેિાઓને મોદી ભેટયા છે . ટીખળ: મોદીના
આ દરે ક ભેટિા તવડીયોમાું પેલા નેિાઓ કરિા મોદી જ પહેલા ભેટિા હોય છે , જખ મારીને
પેલાએ વળગવ ુંુ પડે...આન ુંુ નામ મત્ુ સદગીરી!
સરકારી ઓદફસોમાું પણ GST લાગ ુ કરાવો સાહેબ, ટેબલે ટે બલે ભાવ જુદા છે !

Diwali – Demonetisation, EID – GST, Mitron...Christmas is coming
ુ ્,ું ુ ભાઈ િમે ગજ
ુ રાિી.છો? ભાઈ િૌ ભડકી ગયા,
ટ્રેનમા બેસેલા એક ભાઈને મે ખાલી એટલજ
ું ુ પછ
અને બોલ્યા મે એકલા એ વોટ નહોિો આપ્યો!
પત્ની: બહાર આટલો વરસાદ પડે છે , ઘરે આવિા મોડુું કેમ થ્?ુંુ
પતિ: વટેશન પર ભીંજયલી સાડીઓન ુંુ સેલ લાગ્્ ુંુ હત ુંુ એ જોિો હિો.
પત્ની: પછી લાવ્યા એકે?
પતિ: ના, બઘી પહેરેલી હિી.
કોડટ્રાર્કટર સાથે વાિ કરીને કલાકે સાહેબને કહીને િેમના ટે બલપર ફાઈલ મ ૂકી દીધી, સાહેબે
લખ્,ુંુ "Approved". બે દદવસ પછી કોડટ્રાર્કટર કરે લા સેટીંગમાુંથી ફરી ગયો. કલાકે સાહેબને વાિ
કરી. સાહેબે પ ૂછ્ ુંુ કે હવે શુંુ કરીએ? કલાકે દદમાગ ચલાવીને કહ્,ું ુ સાહેબ, Approvedની પહેલા
ુ ાયો. પાછી ર્કલાકમ સાથે વાિો કરી સેટીંગ ક્,ું ુ
Not શબ્દ લખી દો. હવે કોડટ્રાર્કટર િકલીફમાું મક
સાહેબને વાિ કરી પૈસા મળી ગયા છે . સાહેબે કહ્ું ુ પણ હવે શુંુ કરીએ? કલાકે દદમાગ ચલાવીને
કહ્,ું ુ સાહેબ, Not પછી ફર્કિ e લગાવી દો એટલે “Note: Approved” થઇ જશે. આ આપણી
ુ જ કરી શકે. મોદીને પણ વેચીને ખાય એટલા બધા હોતશયાર હોય
ગાુંધીનગરના હોતશયાર બાબઓ
છે .
ગાુંધીજી પોિાના તપિાની ચોથી પત્નીના છોકરા હિા. બાબા સાહેબ આંબેડકર પોિાના તપિાન ુંુ
ુ ાષચુંર બોઝ ૧૪ સુંિાનોમાું
૧૪મ ુ સુંિાન હિા, રવીડરનાથ ટાગોર પણ ૧૪મ ુ સુંિાન હિા, સભ

૯મ ુ સુંિાન હિા, તવવેકાનુંદ ૧૦ સુંિાનોમાું છઠ્ઠે નુંબરે હિા, કમનશીબે “અમે બે, અમારા બે”ના
ુ ુ ષ પેદા થવાન ુંુ જ બુંધ થઇ ગ્!ુંુ
ચક્કરમાું મહાપર

માલ્યાનો દારુ, અંબાણીન ુંુ પેટ્રોલ-ડીઝલ અને અદાણીની વીજળી GSTમાુંથી બાદ!
ુ િા'િા કે "આ શ્રાવણ મદહનામાું જુગાર રમીએ એમાું િો GST ન લાગે ને? મારે
મને એક ભાઇ પછ
જવાબ દે વો પડયો, "ના એમાું GST ના લાગે , એમાું FIR લાગે !

ુ રાિ એસ.ટી.ની(GST) જે હાલિ થઇ છે એના પરથી કોઈએ બોધ લીધો?
GST સફળ થશે? ગજ
આટલી બધી ખોટ ખાવા છિાું પ્રજના પૈસે િાગડતધન્ના, સભાઓમાું લોકો લાવવા ST ચલાવે છે
િેમ GST પણ ચાલશે અને પછી કોંગ્રેસની જેમ “બળત ુંુ ઘર કૃષ્ણાપમણ”
સલમાન ખાન પણ મોટી નોટ છે . સેલ વટાટમ ના જમાનામાું “દકક” લઇ આવ્યો અને LDE ના
ુ લાઈટ” લઇ આવ્યો!
જમાનામાું “ટ્બ
ઘરવાળીનો નવો ટોણો, શાકભાજી લાવવાથી લઈને પાદકવિાનને હરાવવા જેવાું બધા કામ બૈરાએ
જ કરવાના?
દે શમાું એટલી બધી બેરોજગારી વધી ગઈ છે કે કોઈ ગાડી રીવસમ લેત ુંુ હોય િો પણ ચાર-પાુંચ
જણા આવી જય. આવવા દો....આવવા દો....થોડી આ બાજુ આવવા દો!
ુ મ કહ્યો એટલે િેની ધરપકડ
વલ્ડમ વોર II વખિે લુંડનમાું એક માણસે પ્રાઈમીનીવટર ચચીલને મખ
કરવામા આવી. તવરોધ પક્ષોએ બીજે દદવસે હાઉસ ઓફ કોમડસમાું જોરદાર હલ્લો કયો અને કહ્,ું ુ
ુ મ નદહ કહી શકે?
શુંુ આપણે પોલીસરાજમાું જીવીએ છીએ કે જયાું પી.એમ.ને કોઈ મખ
ુ મ કહેવા માટે પકડવામાું નથી આવ્યો,
ચચીલે સદ
ુંુ ર જવાબ આપ્યો, એ માણસને પી.એમ.ને મખ
પરું ત ુ ્ધ્ુ ધના સમયમાું દે શન ુંુ રહવય ખલ્ુ લ ું ુ પાડવા માટે પકડવામાું આવ્યો છે . હોતશયાર માણસો જ
જોર્કસ સમજી શકશે!
ુ તમનાર છે . ભગો ર્કલાસમાું ઊંઘી રહ્યો હિો. દટચરે િેને ઉઠાડયો અને પ ૂછ્:ું ુ
ટીચર: દદલ્હીમાું કુ તબ
બોલ િો, મેં હમણાું શુંુ કહ્ું ુ હત?ુંુ
ભગો: દદલ્હીમાું કિ
ૂ રું ુ બબમાર છે ...
ભ ૂરો લોટો લઈને ખેિરમાું ગયો. બેઠા બેઠા બે વાર ગે સ છોડયો. ભડ
ું ૂ અને િેન ુંુ બચ્ચ ુંુ આ જોિા
હિા.
બચ્ચ:ુંુ મા ,મને ભ ૂખ લાગી છે
મા: શાુંિી રાખ બેટા, એક સીટી હજી વાગવા દે !

એક માણસ કુું ભમેળામાું પ્રાથમના કરી રહ્યો હિો. હે ભગવાન ડયાય કરો, ડયાય કરો. હુંમેશા ભાઈ
ભાઈ કેમ છટા પડે છે , ક્યારે ક પતિ-પત્નીને પણ ટ્રાય કરો!
GST ના ફાયદા જોવા હોય િો પ્રાઈમીનીવટર મોદીના ભાષણ સાુંભળવા અને GST ના ગે રફાયદા
ુ રાિ) મોદીના ભાષણ સાુંભળવા.
જોવા હોય િો ચીફ મીનીવટર(ગજ
ુ ુ પ ૂબણિમાના દદવસે મળે લો શ્રેષ્ઠ સુંદેશો, મને જેવો ચેલો મળ્યો એવો ચેલો કોઈને ના મળે –
ગર
એલ.કે.અડવાણી
જેટલી સાહેબ, નવી બબલ બકુ મા “ભ ૂલચ ૂક લેવી દે વી” છપાવીએ કે નદહ?
ઇડકમટે ક્ષવાળાએ એક નેિાજીને નોટીસ મોકલી, “િમારી ગયા વરસની કમાણીનો દહસાબ આપો
અને દું ડ સાથે ટે ક્ષ જમા કરાવો.
નેિાજી: ગયે વષે મારી કમાણી ૧૦૦૦ જોડાઓ, ૫૦૦૦ ઈંડા, ૧૦૦૦૦ ગાળો હિી. િો બિાવો
આમાુંથી કેટલી િમને ટેક્ષ િરીકે મોકલ?ું ુ
ુ ીની છૂટ છે ત્યાું સધ
ુ ી ખાધે રાખો!
ઇડકમટે ક્ષ ઓદફસર: અઢી લાખ સધ
ગ્રાહક: વેઈટર, કઈ કઈ જિના સ ૂપ છે ?
વેઈટર: બે જિના, એક ર્કલીયર અને બીજુ ું GST સ ૂપ છે
ગ્રાહક: GST સ ૂપ િે વળી કઈ જિન?ુંુ
વેઈટર: સાહેબ, એ “અનર્કલીયર” છે !
ભાવનગરમા બપોરે એક બભખારી પોિાના પાત્ર (ભીખ માુંગવાનો વાટકો) ને ઉધ ુ કરીને સ ૂઇ ગયો
ુ ો હો ને ત્યાુંથી કોઈ નીકળે િો
હિો. કોઇ‘કે સલાહ આપી કે "િારુ પાત્ર િો સીધ ુ કર, ત ુંુ બપોરે સિ
પૈસા િો નાખત ુંુ જય! િેણે જવાબ આપ્યો કે "ના..રે .. ના...! કોઇક આઠ આના નાખી જયને અવાજ
થાય, નકામી લાખ રૂતપયાની નીદર બગાડવી િેના કરિાું ધુંધો જ બુંધ! આ છે રજવાડાની પ્રજ!
પત્ની: મારી સહેલી કહેિી હિી કે મને િારા છોકરા જેવો છોકરો જોઈએ

પતિ: િો શુંુ થ્?ુંુ રાિે એને બોલાવી લે! (બેડરૂમમાું સન્નાટો). વાિ અદહયાું જ પ ૂરી નથી થિી.
પત્નીએ શુંુ કહ્ું ુ િે સાુંભળો.
પત્ની: પણ મેં િો એને શમામજીને ત્યાું મોકલી દીધી( સન્નાટો વધી ગયો!)
ુ ે ડ્મ
ુ ોતનયા થયો િો ડોર્કટર પાસે ગયા. ડોકટરે પ ૂછ્ ું ુ કે આ પહેલા ડ્મ
ુ ોતનયાનો ત્રાસ
બાપન
કોઈવાર થયો હિો?
ુ ોનીયાની વપેબલિંગ પ ૂછે લી ત્યારે થયેલો!
બાપ:ુ હા સાહેબ, વકુ લમાું સાહેબે ડ્મ
ુ ાવમાું આટલા બધા પત્થરો કેમ છે ?
ગ્રાહક: મારા પલ
ુ ાવ” મુંગાવ્યો હિો. એટલે એમાું
વેઈટર: સાહેબ, જો હુું ભ ૂલિો નદહ હોઉં િો િમે “કાશ્મીરી પલ
પથરા આવે એ વવાભાતવક છે !
આજકાલના છોકરાઉને િો કેટલા બધા માર્કસમ આવે છે , “99.4, 99.5, 99.8, 99.9”, સાલ ું ુ આપણને
િો આટલો િાવ જ આવિો!
નેિાજી: િમે લોકો કોણ છો?
ૂ : અમે ખેડિ
ૂ ો છીએ
ખેડિ
નેિાજી: િમારા પગમાું કીચડ કેમ લાગ્યો છે ?
ૂ : અમે ખેિરમાુંથી કામ કરીને આવીએ છીએ એટલે
ખેડિ
નેિાજી: બીજીવાર અમારી સરકાર આવશે િો આખા ખેિરમાું ટાઈલ્સ લગાવી આપીશ જેથી િમારે
ૂ ો કોમામાું અને નેિાજીન ુંુ નામ આપવ ુંુ જરૂરી છે ?
કીચડમાું કામ નદહ કરવ ુંુ પડે.....ખેડિ
अगर मजबरू ी का नाम “महात्मा गांधी”, तो जबरजस्ती का नाम “नरे न्र मोदी”
િમે કેવી રીિે ઉછે ર કરો એના ઉપર બધો આધાર રહે છે . અજમેર આવવાવાળાઓ પર ફૂલો વરસે
છે અને અમરનાથ જવાવાળાઓ પર પત્થરો!
દાળ, પેટ્રોલ, ડીઝલ ના ભાવ વધારો થયો એિો અમે સહન કરી લઈશ,ુંુ પણ પાસીંગ માર્કસમ જો 35
થી વધ્યા ને િો િલવારો ઉછળશે, લાવટ બેડચ એસોતસએશન દ્વારા જનદહિમાું જરી!

છોકરાઓને કોઈ પણ વાિ કહેિા પહેલા એન ુંુ પદરણામ શુંુ આવશે િે ધ્યાનમાું રાખીને કહો. એક
ુ ે િો વધારામા કહેવ ુ કે હુ
મેજરના છોકરાને એના તપિાએ કહ્,ુ બેટા કોઇ િારુ નામ પછ
ુ છ. એની માિાને એ નદહ ગમ્્ ુ અને દીકરાને કહ્,ું ુ બેટા આ ઘમુંડ
ભવાનીસીંગ મેજરનો પત્ર
કહેવાય, આવ ુ ના કહેવાય. લગ્નમાું ગયા ત્યાું કોઈ ઓળખીિા મળ્યા. એમને બેટાને પ ૂછ્ ું ુ કે ત ુંુ
ભવાનીસીંગનો દીકરો છે ને?
ભવાનીસીંગનો દીકરો: પપ્પા હા પાડે છે , પણ મમ્મી ના પાડે છે !
ુ કાના ભાવ વધારી દીધા છે , હવ હુું થાશે?
ભ ૂરો: બાપ,ુ હોમભળ્્ ુંુ સે કે સરકારે ગટ
ુ કા અડધો કલાક લેટ થકુ વાની!
બાપ:ુ કરવાન ુંુ બીજુ ું શુંુ હોય, ગટ
એક પાયજમો જ હિો જેના પર ફર્કિ પરુ ુ ષોનો જ અતધકાર હિો. એનેય બા્એ
ુંુ "પ્લાઝો" નામ
આપીને છીનવી લીધો. અરે જલીમો જરાક િો રહેમ કરો!
થપ્પડની બીક નથી લાગિી જેટલી બીક આજ કાલ વોટ્સઅપમાું જોડાયેલા નવા મેમ્બરોની લાગે
ુ ીના બધા જુના મેસેજો, તવડીયો, ઓદડયો, જોર્કસ રીપીટ કરે છે અને સાથે સાથે લખે છે
છે . આજ સધ
કે જલદી જલદી ફોરવડમ કરો, માકે ટમાું નવો છે . હવે એમને કોણ સમજવે કે ભાઈ નવો િો ત ુંુ છે ,
અદહયાું અમે િો પી.એચ.ડી. કરી લીધી છે !
Friends Please pray for me. I will be going to the hospital tomorrow morning. I think I have a
problem with my eyes. Every time I look into my wallet, I see nothing. Doctor is saying it's
MODI BINDU!
આપણને કહેવામાું આવે છે કે ચીની માલનો બદહષ્કાર કરો. સાલી એ ખબર નથી પડિી કે આ
બધો સામાન દે શમાું કોણ લાવે છે ? આપણે િો કોથળો લઈને ચીન ખરીદવા નથી જિા!
ુ ે હવે કોટમ કોઈ પણ નોટીસ મોકલશે િેની ઉપર લખ્ ુંુ હશે, “સહપદરવાર”
લાલન
કાલે ભાજીપાુંઉવાળાએ મને ગચ
ૂું વી નાખયો, મને પ ૂછ્ ું ુ કે “ભાજીપાુંઉ 5% GSTવાળા િેલમાું કરવા
છે કે પછી 12% GSTવાળા Butterમાું?"

િકલીફ GST ના ટકાવારીની નથી, િકલીફ િો સરકારે કોઈ છટકબારી નથી રાખી એની છે
પરણેલા પરુ ુ ષન ુંુ પેટ વધવાન ુંુ કારણ, તમત્રો જોડે કરે લા ભરપેટ નાવિા બાદ ઘરે પત્નીની બીકમાું
ફરીથી ખાવ ુંુ પડે!
લગ્નનાું દસ વરસ પછી સુંિાની પત્નીને થ્ ુંુ કે એનો છોકરો એ બુંને કરિા કઈ જુદો જ લાગે છે .
એટલે િેણે ડી.એન.એ. ટેવટ કરાવ્યો િો ખબર પડી કે છોકરો મા-બાપ બુંનેમાુંથી કોઈનો પણ ન
હિો. એટલે િેણે સુંિાને કહ્ું ુ કે મારે િમને એક સીરીયસ વાિ કરવી છે .
સુંિા: શુંુ વાિ છે , કહે િો ખરી!
ુ બ આ છોકરો આપણા બુંનેમાુંથી કોઈનો પણ નથી
પત્ની: ડી.એન.એ. ના ટે વટ મજ
સુંિા: સારું ુ િને યાદ છે , હોવપીટલમાુંથી બહાર નીકળિી વખિે છોકરાએ છી છી કરી હિી અને િે
મને કહ્ું ુ હત ુંુ કે આ ગુંદો થઇ ગયો છે , આને બદલી આવો. એટલે હુું હોવપીટલમાું ગયો અને ગુંદા
ુ ીને એક ચોકખા અને વવચ્છ છોકરાને લઇ આવ્યો હિો!
છોકરાને મક
પત્ની પતિ સાથે ખરીદી કરવા ગઈ. િેણે ઘણી સાડીઓ જોઈ જોઇને ૧૦૦ સાડીઓ જુદી કાઢી,
પછી િેમાુંથી પચીસ જુદી કાઢી અને પછી પતિને કહ્ું ુ આમાુંથી પાુંચ પસુંદ કરો. આખરે િેણે
એમાુંથી એક સાડી પસુંદ કરી. પતિએ એ સાડીના પૈસા ચ ૂકવ્યા અને પછી કોમેડટ કરી કે “આદમ”
નશીબદાર માણસ હિો કે “ઈવ” પાુંદડા જ પહેરિી હિી એટલે “આદમે” ખોટો સમય બગાડવો
નહોિો પડયો!
પત્ની: કોને ખબર “આદમે” કેટલા ઝાડો પર ચઢીને કેટલા બધા પાુંદડા િોડયા હશે ત્યારે “ઇવ”
પાુંદડુું પસુંદ કરિી હશે, િમે િો નશીબદાર છો કે એ.સી. દુકાનમાું બેઠા છો!
બોધ: ખરીદી કરિી વખિે પત્ની જોડે દલીલ કરવી નદહ!
"पहले एक कमाता र्ा नौ खाते र्े इसललये उसे "नौ करी" कहते र्े. बाद में एक कमाता र्ा चार
खा लेते र्े इसललये उसे "चा करी" कहते र्े. इसके बाद ष्जतना लमलता र्ा वो खद
ु के तन के
ललये ही परू ा पङता र्ा इसललये उसे "तन खा" कहते र्े. अब तन को भी परू ा नहीं पड़ता,

इसललये उसे "वे तन" कहते हैं! ओर आजकल के लडके--लडककयां लसफथ सेल फोन लेने के ललये
दह जॉब करते हें इसललये उसे "सेल री" कहते हे

आजकल घर मे बीवी भी बात-बात में GST बोलने लगी है । घर में कैसी भी बहस चल रही हो
वो GST बोल कर बहस को ख़त्म कर दे ती है । तंग आकर मैंने पँछ
ू ही ललया: "ये तम
ु बात

करते-करते बीच में ही GST बोल कर चल दे ती हो, क्या मतलब है तम्
ु हारा?". और उसने जो
जवाब ददया तो मैं सर पकड़ कर बैठ गया। G – गलती, S – लसफथ, T - तुम्हारी है !
મોદી િેરે રાજ મેં મુંદદર બનાના િો બહુિ દૂ ર, યહાું અબ મુંદદર જના ભી મન્ુ શ્કલ હૈ
કડી તનિંદા જ કરવી હિી િો મનમોહનતસિંઘ ક્યાું ખોટા હિા?
ુ રાિાના મખ
ુ યમુંત્રી નરે ડર મોદીને ખ ૂબ જ તમસ કરી રહ્યો છે
આજે દે શ બાલાસાહેબ ઠાકરે અને ગજ
એક માણસ પોપટ ખરીદવા દુકાને ગયો. એણે દુકાનદારને ભાવ પ ૂછયો:
દુકાનદાર: જમણી બાજુનો પોપટ રૂ. 2000માું
ગ્રાહક: ‘એને શુંુ આવડે છે ?’
દુકાનદાર: એને કોમ્પ્્ટુ ર આવડે છે
ગ્રાહક: ડાબી બાજુનો પોપટ કેટલાનો?
દુકાનદાર: એનો ભાવ રૂ. 5000
ગ્રાહક: એને શુંુ આવડે છે ?
દુકાનદાર: એ પ્રોગ્રાતમિંગ જણે છે
ગ્રાહક: ને આ ત્રીજો જે વચ્ચે છે િે? એને શુંુ આવડે છે ?
દુકાનદાર: એનો ભાવ રૂ. 10,000. પ્રમાબણકિાથી કહુું િો મેં એને કદી કું ઈ કરિા જોયો નથી. પરું ત ુ
બાકીના બે પોપટ એને નરે ડર મોદી કહે છે !
એક બહેન આખલાને રોટલી ખવડાવિી હિી. એક ભાઈને થ્ ુ આ બહેન આખલાને ગાય સમજિા
લાગે છે .
ભાઈ: આ આખલો છે ગાય નથી, િમે િેને રોટલી ખવડાવો છો પણ િે રોજ ગામમાું બેચાર જણાને
શીંગડે ચઢાવે છે

બહેન: મને ખબર છે આખલો છે , ભાઈ મારા પતિ ઓથોપેદડક ડોર્કટર છે , િેમન ુંુ દવાખાન ુંુ આ
આખલાને લીધે જ ચાલે છે !
સ્ત્રી: હેલ્લો, સષ્ુ મા વવરાજ બોલી રહ્યા છે ?
સષ્ુ મા વવરાજ: હાજી, બોલો િમારી શુંુ સમવયા છે ?
સ્ત્રી: મેડમજી, મારા પતિ તવદે શમાું ફસાયલા છે , એમને ભારિ પાછા લાવવામાું મારી મદદ કરો
સષ્ુ મા વવરાજ: જી, િમારું ુ નામ બિાવો અને ક્યાુંથી બોલો છો િે બિાવો
સ્ત્રી: હુું જશોદાબેન અમદાવાદથી બોલ ું ુ છું! (સષ્ુ માએ ફોન મ ૂકી દીધો)
ુ તિયાને જોવા ગયા અને મર
ુ તિયાને સામે બેસાડી પ્રશ્ર્ન પછ
ુ યો, શુંુ કામકાજ કરો
છોકરીના બાપા મર
છો?
ુ તિયો: વ્યાપાર કરૂ છ
મર
છોકરીના બાપા: GST તવશે શુંુ જણો છો?
ુ તિયો: દીકરી ન દે વી હોય િો સીધી રીિે જ ના પાડી દયોને, આવા આડાઅવળા સવાલ શુંુ કામ
મર
ુ ો છો?
પછ
ધોતિ્ ુંુ પહેરિા આવડત ુંુ હોય અથવા નાડા વાળો લેંઘો કે લગ
ું ુ ીથી ચાલે િેમ હોય િો જ ચીનની
ુ
વવતઓનો
બદહષ્કાર કરવાની વાત ુ કરજો. કારણ કે દુતનયામા વપરાિી ૯૦% ઝીપ, ૯૫% લ્ર્કલપ
અને ૯૯% બટન ચીનમાું બને છે . મોદી સાહેબને િો શ ૂટ વગર બીજુ ું ફાવત ુંુ નથી. હાળું , આ વળી
નવ ુંુ ડીંડવાણ ુ હામે આવ્્,ુંુ હવે મઝ
ૂું ાણા છે હોં!
એક મરઘીના બચ્ચાએ િેની માને પ ૂછ્ ું ુ કે માું, માણસો જડમે ત્યારથી પોિાના નામ રાખે છે ,
આપણે કેમ નામ નથી રાખિા?
મરઘી: બેટા, આપણી બબરાદરીમાું મરી ગયા પછી નામ રાખવામાું આવે છે જેવા કે, ચીકન ટીક્કા,
ચીકન ચીલી, ચીકન િુંદુરી, ચીકન મલાઈ, ચીકન હાુંડી...વગે રે
ુ જ શાુંતિ થાય છે
હુું જયારે જયારે મારા ભાઈબુંધોને ઓનલાઈન જોઉં છું ત્યારે મારા આત્માને ખબ
કે હુું એકલો નવરો નથી, આ બધાય ધુંધા વગરના બેઠા છે

જો ફ્લીપકાટમ મેટ્રીમોનીયલ સતવિસ ચાલ ુ કરે િો િે દુતનયાની એક નુંબરની સાઈટ થઇ જય, કારણ
કે ૩૦ દદવસમાું િમે વવત ુ રીટનમ કરી શકો છો, િમને કોઈ સવાલ નદહ પ ૂછવામાું આવે!
મગન: યાર કોઈ એવી િરકીબ બિાવ કે હુું નદહ પણ છોકરીઓ મારો ઈડિેજર કરે
છગન: કાલથી ઓટો દરક્ષા ચલાવવાન ુંુ શરુ કરી દે !
ુ પેપર ઓઢીને સિ
ુ ા હિા. એમની પાસે
એકવાર એક ઝુપડામાું રાત્રે બે નાના છોકરાઓ ડ્ઝ
ઓઢવાનો ધાબળો ન હિો. ત્યાું જ એક છોકરાએ બીજને કહ્,ું ુ “જેમની પાસે છાપા નદહ હોય િેમન ુંુ
આ ઠું ડીમાું શુંુ થત ુંુ હશે?”
જો રાજકોટમાું આમ ને આમ વરસાદ ચાલ ુ રહ્યો િો બીજો રોડ શો થશે હો, આજીના પાણી
નમમદાને પાછા આપવા માટે !
અત્યારે ચીનમાું વટીકરોન ુંુ ભારે પ્રમાણમાું ઉત્પાદન થઇ રહ્ું ુ છે , વટીકરો પર લખાણ છે , “"Boycott
Chinese products"
मातनिंग वाक पर एक लड़का रोज मोदी को नमस्ते "मोदी चाचा" बोलता र्ा। कल बोला "नमस्ते
मोदी मामा"
मोदीने रोका और पूछा कक अरे कुछ ददन पहले तो "नमस्ते चाचा" बोलता र्ा, आज "नमस्ते
मामा" क्यूँ ?

लड़का: कुछ ददन पहले मेरे वपताजी "मोदी भाई" बोलते र्े पर कुछ ददन से "साला मोदी" बोलने
लगे!

િમારી જજિંદગીમાું િો ઘણી બધી સ્ત્રીઓ હોય િો િમે “ટ્રમ્પ” જેવા સફળ માણસ છો, જો િમારી
જજિંદગીમાું કોઈપણ સ્ત્રી નદહ હોય િો િમે “મોદી” જેવા સફળ માણસ છો. ખરો પ્રશ્ન િો એમને છે કે
જેમની પાસે એક જ પત્ની છે !
નોટબુંધીનો નવમો મદહનો ચાલી રહ્યો છે , તવકાસ ગમે ત્યારે આવી શકે એમ છે !

સાહેબ, જીવનમાું ૩૫-૪૦ વરસે જો િમારું ુ ક્યાય સેદટિંગ નદહ થાય િો સમજી લેવ ુંુ કે આપણો જડમ
વવિી ગણિરી માટે જ થયો છે !
ુ ી હિી. પતિએ જો્ ુ કે એક નાગણ િેમની પત્નીના પગ ઊપરથી નીકળે છે , એટલે પતિ
પત્ની સિ
ધીરથી બોલે છે , ડું સી લે ડું સી લે.
નાગણ: હરામખોર, પગે લાગવા આવી છું, કુ ળદે વી છે અમારી! (પતિ બેહોશ)
70 વષમનાું એક વ ૃદ્ધ એની પત્નીને ‘ડાબલિંગ, ડાબલિંગ’ કહેિા. આ સાુંભળીને એક જુવાતનયાએ કહ્,ું ુ આ
ઉંમરે પણ િમને િમારી પત્ની માટે કેટલો પ્રેમ છે .
વડીલ: મગ
ૂું ો રહે નવરીના, ડાબલિંગ કહુું છું કારણ કે છે લ્લા એક મહીનાથી એન ુંુ નામ જ યાદ નથી
આવત!ુંુ
એક મોટી ઉંમરની સ્ત્રી એક બ્્ટુ ીલ્ર્કલતનકમાું ગઈ,
એણે પ ૂછ્:ુંુ આ મારી કરચલીઓ દૂ ર થશે? આ ડાઘા જિા રહેશે? મારો ચહેરો વગે રે...
બ્્ટુ ી કલીનીકવાળો: હા, બધ ુંુ થઈ જશે. પણ પાુંચ હજર રૂતપયા ખચમ થશે
સ્ત્રી: એટલા બધા? કોઈ સવિો માગમ બિાવોને?
બ્્ટુ ી કલીનીકવાળો: લાજ કાઢવાન ુંુ શરૂ કરી દો!
ત્રણ વરસમાું ૪૮ દે શોની ૬૨ યાત્રાઓ. હવે કહો કોણ મોટો? વાવકોડીગામા કે ૫૬ ઈંચની
છાિીવાળો?
ુ ાવડમાું “GST” પત્ર
ુ ીનો જડમ થયો છે , મા-દીકરીની
નોટબુંધીને ૯મો મદહનો પ ૂરો થયો, સવ
િબબયિની દે ખરે ખ રાખવામાું હમણા બધા પ્રધાનો લાગી ગયા છે !
વરસાદ ઓછો થવાન ુંુ કારણ અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓમાું થયેલો વધારો છે . કારણ કે
ુ રાિીમાું “આવરે વરસાદ...”, જયારે અંગ્રેજી માધ્યમમાું “Rain Rain Go Away” શીખવવામાું
ગજ
આવે છે . ઉપરવાળો નાના બાળકોન ુંુ વધારે સાુંભળે છે !

ગામડામા એક કાકા છાપ ુંુ વાુંચી રહ્યા હિા, સમાચાર હિા કે "વડોદરામાું 'કમળા'એ 18 જણનો
ભોગ લીધો". કાકા બબડયા...બહુ ડેડજરસ 'બૈરું ુ ' કેહવાય!
सभी भारतीय बैंको कंप्युटराईझ होने के बावजुद नोटबंदीमें 1000-500 के ककतने नोट बेंक में

जमा हुए यह गीनती करने में 6 महीने से ज्यादा लग गए और सरकार सोचती है की भारतीय
व्यापारी हर महीने अपना दहसाब दें और स्टॉक मेन्टे न करें ! यह कैसी ववडंबना है !
પાદકવિાની લશ્કરમાું એક સૈતનક રજ લેવા ગયો અને કહ્ું ુ જનાબ, અમ્મી મર ગઈ હૈ, છટ્ટી
ચાહીએ. અતધકારીએ રજ આપી દીધી. થોડા દદવસ પછી જનાબ, અબ્બ ુ મર ગયે હૈ, છટ્ટી ચાહીએ!
રજ મળી ગઈ. આવ ુંુ બે ત્રણ વાર થ્ ુંુ એટલે અતધકારીએ ગવુ સે થઈને કહ્ું ુ િેરે કીિને
અબ્બ/ુ મમ્મી હૈ? પેલાએ ધીરે થી કહ્,ું ુ જનાબ, મેં ક્યાું કરું ુ ? મમ્મી મરિી હૈ િો અબ્બ ુ દુસરા તનકાહ
કર લેિા હૈ ઔર અબ્બ ુ મરિે હૈ િો મમ્મી દુસરા તનકાહ કર લેિી હૈ!
બાળકનો જડમ થાય ત્યારે મા િેના માથા પર હાથ ફેરવે એટલે વાળ વધવાના ચાલ ુ થાય, લગ્ન
પછી ઘરવાળી માથામાું હાથ ફેરવે એટલે વાળ ખરવાન ુંુ ચાલ ુ થાય, વાહ રે ! ભગવાન િારી લીલા
અપરું પાર છે
બાપ:ુ રઘલા, બે પેગ થાય એટલે કે જે. આજે દસ વાગે ઘરભેગા થઈ જઈએ. િારી બા હારે રોજ
ડખા થાય સે.
રઘો: બાપ,ુ ડખા િો આજેય થવાના કેમકે ટાઈમ અને પેગ હામ હામી બદલાઈ ગ્યા. પેગ દસ થ્યા
ને ટાઈમ રાિના બે વાગ્યા સે!
દારૂદડયો: જો હુ સરપુંચ બન ુ િો ગામની િસવીર બદલી નાખ.ુંુ
દારૂદડયાની પત્ની: પહેલા આ લગ
ૂું ી બદલો, સવારના મારો ચણીયો પહેરીને ફરો છો!
The best advertisement line against Pizza, Pasta, Burger, French Fries n all junk food:
"Few moments on Lips, Forever on Hips!"

The Patanjali salt packet says it was created from a “250 million-year-old” Himalayan rock salt
bed. The Label says expiry date is “2018”. So happy they dug it up just in time!VN VENKAIAHNAIDU

TRUMP: Who?
VN : VENKAIAHNAIDU, Sir.
TRUMP: DO WHATEVER, WHENEVER YOU WANT TO, BUT WHO IS IT?
VN: Sir... VENKAIAHNAIDU, Sir...
TRUMP: DO IT WHENEVER YOU CAN, YOU IDIOT, WHY ARE YOU CALLING ME AND ASKING....
"WHEN CAN I DO”, “WHEN CAN I DO?”
કોઈએ મને કાલે પ ૂછ્ ું ુ કે ભાઈ “માવઠુું” એટલે શુંુ ?
મે કીધ ુંુ “પરણેલી પ્રેતમકા” અચાનક સામે મળે અને આંખમાું જે હરખની હેલી ઉભરાઈ આવે એન ુંુ
નામ “માવઠુું”
હવે જે મોબાઈલ આવેછે એમાું દરે ક નુંબરનો અલગ અલગ રીંગ ટોન સેટ કરાય છે , જેથી
મોબાઇલ જોડે ન હોય અને દુર પડયો હોય િો પણ રીંગટોનથી ખબર પડી જય કે કોનો ફોન છે .
આપના સગાઓ જેવાકે સસરા , સાસ,ુ સાળી, સાઢુ ના નામ પર સેટ કરવા જેવી કેટલીક રીંગટોન
આપની સવલિ માટે
ુ
સસરા: હમ લાયે હે તફાન
સે કવિી નીકાલ કે ઈસ દે સ કો રખના મેરે બચ્ચો સુંભાલકે.....
સાસ:ુ મે િેરી દુશ્મન, દુશ્મન ત ુ મેરા, મે નાગીન ત ુ સપેરા.... મે નાગીન ત ુ સપેરા.....
ુ કીન ઇસે એક ખબ
ુ સરુ િ મોડ દે કર ભલ
ુ ના
સાળી: વો અફસાના જીસે અંજમ િક લાના હો ના મન
અછા..... ચલો એક બાર ફીરસે.....
સાળો: ઓ મેરે દીલે નાદાન ત ુ ગમસેના ઘભરાના.... એક દીન િો સમજ લેગી દુનીયા િેરા
અફસાના.......
ુ મડ
ુ કે ના દે ખ
મોટો સાઢુ : જજિંદગી કે સફરમે ત ુ અકેલા હી નહી હે હમભી િેરે હમ સફર હે.... મડ
ુ મડ
ુ કે.........
મડ
ુ ે દીલ વાલા.... દીલકા હાલ સન
ુ ે દીલ વાલા....... સીધી સી બાિ ન
નાનો સાઢુ: દીલકા હાલ સન
તમચી મસાલા કહકે રહેગા કહને વાલા.....
પત્ની: જઇયે આપ કહાું જઓગે , યે નઝર લોટ કે ફીર આયેગી.... દુર િક આપ કીસીકો દે ખે ....
મેરી આવાઝ વહીં આયેગી......
ુ સી,લીમડો,ચુંદન ખબર નથી પડિી મોઢામા િશ કરવાન ુ છે કે
આપણી ટુથપેવટ મા હવે લતવિંગ,તલ
હવન!

બે તવપરીિિાઓથી દે શ પાયમાલી ભોગવે છે , એક તશક્ષણમાું રાજકારણ વધ ુ અને બીજુ
રાજકારણમાું તશક્ષણ ઓછ!
પી.એમ. નદહ બનવા દીધો અને પછી રાષ્ટ્રપતિ નદહ બનવા દીધો. હવે જો રામમુંદદર બનશે િો
ુ રી હુું જ બનીશ – અડવાણી
પજ
मशहूर हुए वो जो कभी ़ाबबल ना र्े और तो और कमबख़्त मंष्जलभी उन्हें लमली जो दौड़ में
कभी शालमल ना र्े! रामनार् कोववन्द को समवपथत आडवाणीजीकी कलम से....
ુ ી નોકરી છૂટી ગઈ. બાપ ુ રોજ વહેલી સવારે બોસના બારણામાું સુંડાસ કરી આવિા. એટલે
બાપન
બોસે એક દદવસ એમને પકડયા અને પ ૂછ્ ું ુ આવ ુંુ શુંુ કામ કરો છો?
બાપ:ુ ઈ બિાવવા હારું ુ કે ભ ૂખયો નથી મરિો!
गाललब से एक लमत्र ने पूछा, पररवतथनकी पररभाषा क्या है ?

गाललब: जो कभी ललपट जाया करतीर्ी बादलोंके गरजने पर, वो आज बादलोंसे भी ज्यादा
गरजती है !
ુ ી રહેશ,ે િરસી રહેશે, પણ મગ
અમોને ભારિની મદહલાઓ પર ગવમ છે , ભખ
ુંુ ી નદહ રહે
Some funny but heart touching facts…
Airports have seen more affectionate hugs than Wedding Halls.
The walls of Hospitals have heard more sincere prayers than the walls of Temples, Masjids &
Churches.
Good Days or Bad Days depend on your thinking. What you call ” Suffocation” in local train
becomes an “Atmosphere” in Disco.
Pizza always confuses us. It comes in a square box. When you open it, its round. When you
start eating it, its triangle. Life & People are like Pizza. Looks different. Appears different &
Behave absolutely different.
Position matters! 7 Apple: Rs.170/-, Apple 7: Rs.70,000/Farting research! Americans fart and say "Excuse me!", Britishers fart and say "Pardon me!"’
Japanese fart and say "Forgive me!" and Indians fart and say "NOT ME!!"
Who is a Psychiatrist? A Qualified Person Who gives an expensive & Critical analysis about
ourself, Which our spouse gives us for free, Daily!

કાગળ પકડીને ભાષણ કરવાની ટેવ હિી, કોઈએ રાજીનામાુંનો કાગળ હાથમાું પકડાવી દીધો હિો
– માયાવિી
રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાું પાટી શરુ થઇ ગઈ હિી.
વેઈટર: સર, િમે શુંુ લેશો?
અડવાણી: “લેવા િો શપથ” હિા, ચાલ જલજીરા આપી દે !
સોનીયાજી: બેટા રાહુલ, જો િો બાપ ુ ખરે ખર ગયા છે કે હજી ઝાુંપે ઉભા છે ?
ત્યાું િો બાપ ુ એ ડોકી્ ુંુ કાઢીને કહ્:ુ સોન,ુ િને મારા પર ભરોસો નથ!
Teacher: Name Gandhiji's Son?
Malayali student: Dineshan !
Teacher:What Rubbish?
Yangry Malayali student: Whadd rubbish?, Phrom KG onwayrds we have been dold daat
Gandhiji is “THE FATHER OF DINESHAN”.
Today morning one of my Bengali colleague said that he will miss “Pornhub” and it took me
almost five minutes to understand that he was talking about “Pranab Mukherjee”.

પતિ(ગવુ સામાું): ત ુંુ કાયમ બધ ુંુ મારું ુ મારું ુ જ કરિી હોય છે . મારું ુ ઘર, મારી ગાડી, મારા છોકરા. કોઈ
દદવસ આપણુંુ ઘર, આપણી ગાડી, આપણા છોકરા એવ ુંુ િો બોલિી જ નથી. સાુંભળ િો ખરી, હવે
કબાટમાું શુંુ ફાુંફા મારે છે ?
પત્ની: આપણો ચબણયો શોધ ુંુ છું!
પિી: આ જો આજના છાપામાું સમાચાર છે કે પત્નીએ િેના પતિને વેચી નાખયો
પત્ની: હાય હાય, કેટલામાું વેચ્યો?
પતિ: એક સાયકલના બદલામાું, પણ જોજે હો, ત ુંુ આવ ુંુ ના કરિી
પત્ની: અરે હુું કઈ ગાુંડી છું કે આવ ુંુ કરું ુ , મને એટલી િો ખબર પડે છે કે િમારું ુ એકટીવા િો આવે
જ!

વરસિા વરસાદમાું એક કાકા િળાવ પર લાકડી પર ગલ ભેરવીને માછલી પકડિા હિા. એક
માણસ ત્યાુંથી પસાર થિો હિો એને કાકાની દયા આવી. િેણે કાકા પાસે જઈને કહ્ું ુ કાકા હુું
બારમાું જઉં છું, ચાલો મારી સાથે એક પેગ મારી લો, િો આ ઠું ડીમાું રાહિ થશે. બારમાું પેલાએ
કાકાને પ ૂછ્ ુંુ કે આજે કેટલી માછલીઓ ફસાઈ?
કાકા: ત ુંુ આંઠમી માછલી છે !
આ િો હદ જ થઇ ગઈ, આ અફવા કોણ ફેલાવે છે કે એકટીવાના સાઈલેડસર પર પત્નીન ુંુ નામ
ુ ેટનો અવાજ આવે છે !
લખવાથી બલ

ભારિીય જનિા પાટીના ઉપરાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવારને પસુંદ કરવા માટે ની મીટીંગ ચાલિી હિી,
ત્યાું જ અચાનક અડવાણીજી સીટ પરથી એકદમ ઉભા થઇ ગયા. અતમિ શાહે પાછળથી કહ્,ું ુ “િમે
ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર નથી.
અડવાણી: ટકલ ુ “કટપ્પા”, મારે પેશાબ કરવા બાથરૂમમાું પણ નદહ જવાન?ુંુ
મોદીએ બધા જ મુંત્રીઓની સામે નદીમાું પથરો ફેંક્યો અને પછી પ ૂછ્ ું ુ કે પથ્થર કેમ ડૂબી ગયો?
બધા િરફથી એક જ જવાબ મળ્યો, પથ્થર ભારી હોવાથી ડૂબી ગયો. પછી મોદીએ પોિાના તપ્રય
ચેલા અતમિ શાહને પ ૂછ્.ું ુ અતમિ શાહે સદ
ુંુ ર જવાબ આપ્યો, “મને િો આમાું એક જ વવત ુ સમઝ
પડી કે િમે જેને છોડી દીધો એ ડૂબી ગયો!. આ છે અતમિ શાહની પ્રગતિન ુંુ રાઝ.
“ચા”ની દુકાનમાું કોઈ પણ સગીર છોકરો કામ કરિો દે ખાય િો િરિ જ પોલીસને જણ કરો.
ુ ઝ મગન ુંુ ભતવષ્ય બીજી વાર ખરાબ નદહ થાય – લાલકૃષ્ણ
કારણ કે ભતવષ્યમાું અમારા જેવા કોઈ બર્
અડવાણી
હુું િો ચક્કર ખાયને પડિા પડિા બચી ગયો, કારણ કે ધોરણ 7ના સામાજજકતવજ્ઞાનનાું પ્રશ્નપત્રમાું
ુ રાિનો કયો મેળો વધારે જણીિો છે ?
પ્રશ્ન હિો કે ગજ
છોકરાઓએ જવાબવહીમાું લખ્ ુંુ હત ુંુ "ગરીબ કલ્યાણ મેળો"
વરસાદને પ્રેતમકાની જેમ વરસવાન ુંુ કહ્ું ુ હત,ુંુ આ િો ઘરવાળીની જેમ ત ૂટી પડયો!

ડોર્કટર: બાપ ુ િમારું ુ વજન કેટલ ું ુ છે ?
બાપ:ુ ચશ્માું સાથે ૭૫ દકલો
ડોર્કટર: અને ચશ્માું વગર?
બાપ:ુ ઈ મને દે ખાત ુંુ નોય!
ુ ારવાની સૌથી સહેલી ટે સ્ર્કનક. મુંડી પડયા વાુંચવા. હજુ આશા અમર છે એમને?. કામમા
બૈરાને સધ
ધ્યાન આપો, પૈસા કમાવામા મગજ દોડાવો, બાળકોના અભ્યાસ પાછળ ધ્યાન આપો, સુંસારમા
ુ રત ુંુ હશે?
ધ્યાન પરોવો. આ ઉંમર મા બૈરૂ સધ
ુ ાનમ
ુ ાન વાિાવરણ છે . કુું વારો સપના જુવે છે , પ્રેમીઓ ડેદટિંગ કરે છે , અને પરણેલી સ્ત્રીઓ
ખશ
તવચાર કરે છે , “કપડા ક્યાું સકુ વ?ુંુ ”
એક વાિન ુંુ િમે તનરીક્ષણ ક્?ુંુ ગલ્સમ કોલેજની પાસે એવ ુંુ કોઈ બોડમ નદહ હોય કે જેના પર લખ્ ુંુ
હોય “ગાડી ધીરે ચલાવો, આગળ કોલેજ છે ”. કારણ કે બધાને ખબર છે કે સાલા બધા ધીમે જ
ચલાવશે!
અમ ૂક છોકરી્ ૂ િો મોઢે એટલો પાવડર લગાડે ને કે જણે કોઈ કિ
ૂ રી લોટના ડબ્બામાું મોઢૂું
નાખીને ભાગી હોય

ુ ેશ અંબાણીને જ વડાપ્રધાન બનાવી દઈએ િો કદાચ એ
આ િો નવરા બેઠા તવચાર આવ્યો કે મક
બધ ુ જ મફિ કરી દે , િમારો શુંુ અબભપ્રાય છે ?
જે નાગદરકોને કપચીની જરૂર હોય િેમણે અમદાવાદનાું કોઈ પણ રોડ ઉપરથી ટે કસ બીલ
બિાવીને લઈ લેવી. જીએસટી માફ છે .
બાબા રામદે વ અને મોદી વચ્ચે પહેલેથી જ સેદટિંગ થઇ ગ્ ુંુ હત ુંુ કે હુું પેટ સાફ કરવાન ુંુ ચ ૂરણ
બનાવીશ અને િમે શૌચાલય બનાવજો!

ુ ેશે અંબાણીએ કરે લો?
સાલી સમઝ નથી પડિી કે “અચ્છે દદન”નો વાયદો મોદીએ કરે લો કે મક
ત ુંુ પોિે ગરીબ છે એવો દે ખાડો નદહ કર, અમે િને બજરમાુંથી ટામેટા લાવિો જોયો છે
નરે ડર મોદી ચડરપર જયારે ઉિયામ ત્યારે ત્યાું બે જણા પહેલેથી જ હાજર હિા. મોદીએ પ ૂછ્ ું ુ િમે
કોણ છો? જવાબ મળ્યો કેમેરામેન રાજેશ સાથે દીપક ચોરતસયા-આજિક
આનુંદીબેન વખિે આ"નદી"ઓ નહોિી છલકાઈ, રૂપાણીમાું િો....પાણી....પાણી...“રૂપાણીનો પડીયો
કાણો”
Rahul Gandhi went to Doon school on Teachers Day to meet his teachers and wish them.......
"Today I am what I am, because of you all", pin drop silence. Then Principal Mr Ramchandani
got emotional, “You can't really blame us, we did our best"

ફાવટફૂડ ખાવાથી માણસ ફાવટ નથી થઇ જિો, વમાટમ ફોન રાખવાથી માણસ વમાટમ નથી થઇ જિો,
ુ મોશન” થવાથી માણસ લઝ
ુ જરૂર થઇ જય છે , માટે ચોમાસામાું ખાવામાું કાળજી રાખો
પરું ત ુ “લઝ
- િમારો દહિબચિંિક
ુ મેડીકલ વટોરમાુંથી દવા લીધી અને પછી કહ્ું ુ ખાુંડ આપો!
બાપએ
વટોરવાળો: અહી ખાુંડ નથી મળિી
ુ ર ફ્રી”, ખાુંડ િો િારો બાપ
બાપ:ુ હુું અભણ નથી, ભણેલો છું. ટોપા દવા પર લખેલ ું ુ છે જો, “સગ
પણ આપશે!
એક સવેમાું એવ ુંુ જણવા મળ્્ ુંુ કે ૬૨% લોકો અઠવાદડયામાું સાિ દદવસ પાટી મનાવવા માુંગે છે .
જયારે પત્ની સાથે શબ્દ ઉમેરવામાું આવ્યો ત્યારે િે ઘટીને ૧૭% થઇ ગયો. એ ઘટીને ૦.17 ત્યારે
થઇ ગયો કે જયારે “પોિાની પત્ની” લખવામાું આવ્્!ુંુ
C.A.T Exam question: Spell the word "COW" in 13 letters. Scientists got mad calculating it.
Even Professors couldn't answer. Lecturers said that it's a wrong query, printing mistake, etc.
Toppers got confused. Average students' minds went blank cursing the question setters.
Below-Average students committed suicide, unable to solve it. But a Sardar gave a cool
answer. "SEE O DOUBLE YOU"

અમેદરકામાું જો ધોધમાર વરસાદ પડે િો દસ જ મીનીટમાું રોડ પરથી પાણી ગાયબ થઇ જય
અને ઇડડીયામાું જો ધોધમાર વરસાદ પડે દસ જ મીનીટમાું રોડ ગાયબ!
મોદીજી કહેિા હિા કે મારા રાજમાું કોઈની પૈસા ખાવાની િાકાિ નથી, મોદીજી માને છે કે માણસ
પૈસા નથી ખાિો, રોડ બનાવનાર ખાત ુંુ પૈસા ખાઈ જય છે !
ચાલો માની લીધ ુંુ કે રાજીવ ગાુંધીએ દે શને કમ્પ્્ટુ ર આપ્્,ુંુ પણ સાથે સાથે સોનીયા જેવો વાયરસ
અને પપ્પ ુ જેવી તવડીયો ગે ઈમ પણ આપી છે !
कीसने बोला र्ा मेघराजा से, “गुजरात नहीं दे खा तो कुछ नहीं दे खा”, कुछ ददन तो गुजारो
गुजरातमे!

એક નવા સુંશોધન પ્રમાણે, જો િમારે ઉંટ ઉપર સવારી કરવી હોય િો રાજવથાન કે કચ્છ જવાની
જરૂર નથી. િમારા જ વકટ
ૂ ર પર અમદાવાદના રોડ ઉપર ઉંટની સવારીની મજ માણી શકો છો!
ુ ાવી દીધી છે ત્યારથી પોલીસને બુંદુક ઉપાડવાની જરૂર પડી છે –
જયારથી તશક્ષકો પાસેથી સોટી મક
એક સત્ય હકીકિ
રે ડ, યલો, ગ્રીન....ચાર રવિા પર ત્રણે તસગ્નલ ત્રણ-ત્રણ વાર રીપીટ થઈ ગયા, પણ એક આડટી
ગાડી લઈને ત્યાું ને ત્યાું જ ચોંટયા હિા, આગળ ધપે જ નહી! ટ્રાદફક કોડવટે બલ કાર પાસે આવીને
આડટીને કહે, બેન! આમા આટલા જ કલર છે , સાડીઓ જેવ ુ ના હોય, એકે પસુંદ ના પડયો?
એક ભાઈ સાસરે કથા સાુંભળવા ગયા. પાુંચ દદવસની કથા પછી ગોરબાપાએ પ ૂછ્,ું ુ જેને જેને
વવગમમાું જવ ુંુ હોય િે આંગળી ઉંચી કરે . સાસ,ુ સસરા, સાળા, પત્ની બધાએ આંગળી ઉંચી કરી.
માત્ર જમાઈએ જ નદહ કરી. એ જોઇને ગોરબાપાએ જમાઈને પ ૂછ્,ું ુ િમારે વવગમમાું નથી જવ?ુંુ
જમાઈ: આ બધા જય પછી અહી જ વવગમ છે ને!
પિી: કયા ગાયબ હિી ૪ કલાકથી?

પત્ની: મોલમાું શોપીંગ કરવા ગઈ હિી.
પિી : શ ુ શ ુ લીધ?ુ
પત્ની: એક માથાની પીન અને ૪૫ સેલ્ફી!
દાદા(પૌત્રને): હુું િારા જેવડો હિો ત્યારે બે રૂતપયા લઈને માકે ટમાું જિો અને સાબ,ુ ચોખા, દૂ ધ,
િેડ, ઘી અને પાઉડર વગેરે બધ ુંુ ઘરે લઇ આવિો હિો
પૌત્ર: દાદા, હવે એ કરવ ુંુ બહુ જ મશ્ુ કેલ છે , કારણ કે બધે જ સી.સી. કેમેરાઓ લાગે લા હોય છે !
કોઈપણ શહેરના દરે ક રોડન ુંુ નામ કોઈ મહાપરુ ુ ષના નામ સાથે જોડીને એન ુંુ બોડમ લગાડાય છે , િેને
બદલે અથવા િેની સાથે એ રોડ બનાવનાર કોનટ્રાર્કટરન ુંુ નામ, એનો ફોન નુંબર, રોડ બનાવવાનો
કોડટ્રાર્કટ કેટલી દકિંમિમાું રાખયો િેની તવગિ અને કેટલાું વષમની ગે રડટી નક્કી કરી છે િેની તવગિ
લખવાન ુંુ ફરજજયાિ કરવ ુંુ જોઈએ.
આ વખિે ટીટોડીએ ઈંડા અમદાવાદના દુરદશમન કેડરના ટી.વી. ટાવર ઉપર મ ૂક્યાું લાગે છે .
ુ મોહમાું ધિ
ુ ારાષ્ટ્રએ હસ્વિનાપરુ ગમ
ુ ાવ્્,ુંુ મલ
ુ ાયમે ઉત્તરપ્રદે શ, પ્રકાશ બાદલે પુંજબ,
પત્ર
ુ ાવ્્!ુંુ
સોતનયાએ દહડદુવિાન અને હવે લાલ ુ પ્રસાદ યાદવે બબહાર ગમ
ુ ા બુંને છોકરાઓને હજુ સધ
ુ ી એ સમજ નથી પડિી કે રાજીનામ ુંુ િો નીિીશ કુ મારે આપ્્ ુંુ િો
લાલન
પછી અમારું ુ પ્રધાનપદ કેવી રીિે જત ુ રહ્!ું ુ
છૂટાછે ડા આર.જે.ડી. અને જે.ડી.્.ુ વચ્ચે થયા પરું ત ુ તવધવા કોંગ્રેસ થઇ ગઈ!
બેટાઓએ નૈયા ડુબાડી દીધી, ્.ુ પી.માું અબખલેશ, બબહારમાું િેજવવી અને આખા ભારિમાું રાહુલે,
એટલે જ િો કહીએ છીએ કે “બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ”
પતિ જમવા બેસેને પત્ની રોજ છટુંુ વેલણ ફેંકે. તમત્રે સલાહ આપી, ત ુંુ એની રસોઈના વખાણ કર િો
નહીં મારે .
પતિ(જમિા જમિા): વાહ શુંુ દાળ છે , શુંુ શાક છે ? બોલવાન ુંુ શરુ ક્.ું ુ ..

ત્યાું િો રસોડામાુંથી રમરમત ુંુ વેલણ આવ્્:ુંુ રોજ હુું રાુંધ ુ છું ત્યારે મગ
ું ૂ ા મરો છો અને આજે પડોશણ
આપી ગઈ છે ત્યારે વખાણ કરો છો? આને કહેવાય અભાગીયાને ઊંટપર બેસાડો િોય કુ િરૂું કરડી
જય!
રાહુલ ગાુંધી શુંકરતસિંહ વાઘેલાને મળ્યા બે દદવસમાું એમણે રાજીનામ ુંુ આપ્્,ુંુ નીિીશને મળ્યા બે
દદવસમાું એમણે રાજીનામ ુંુ આપ્્,ુંુ કેજરીવાલને એક જ વાર મળ્યા છે .
મોદી વડાપ્રધાન બડયા ને ઓઇલના ભાવ ત ૂટી જિા મોદીએ કહ્ું ુ હુું નશીબદાર છું, પણ પેટ્રોલના
ભાવ નદહ ઘટયા, મોંઘવારી નદહ ઘટી, સૈતનકોની શહીદી વધી િો શુંુ માનવ?ુંુ મોદી નશીબદાર અને
પ્રજ કમનશીબ?
ુ ે ફાુંસીની સજ સુંભળાવવામાું આવી, જજે પ ૂછ્,ું ુ કોઈ આખરી ઈચ્છા?
બાપન
બાપ:ુ મારી જગ્યાએ િમે ચડી જવ!
હમણાના છોકરા છોકરીઓ કરિા મચ્છરો વધ ુ સુંવકારી છે . 7:00 પહેલા ઘરે િો આવી જય
હોટલમાું ખાઈને જયારે ૧૦૦૦ રુતપયાના બબલ પર જયારે ૧૮૦ રૂતપયા GST આપીએ છીએ ત્યારે
મોદીજી યાદ આવે છે , “હુું ખાિો નથી ખાવા દે િો નથી”. “હુું િો મરું ુ પણ િને રાુંડ કરું ુ જેવા
તવચારો!”
મોબાઈલ નુંબરની પોટે બીલીટી લોડચ કયામ પછી “સી.એમ.પોટે બીલીટી” લોડચ થઇ છે . િમારો
સી.એમ. િો એનો એજ રહેશે, ફર્કિ સતવિસ પ્રોવાઈડર બદલાઈ જશે(From RJD to BJP)
મોદીજીએ કરી GSTની પધરામણી. આનુંદીએ વધારી ધાણી. આવિી નથી ઉઘરાણી. મેઘો કરે
ુ ો કરે જીયોની લહાણી. ગજ
ુ રાિ થ્ ુંુ પાણી પાણી, હવે શુંુ કરે બબચારા
પાણી પાણી અને મક
રૂ પાણી!
હવે િો રાહુલ ગાુંધી એવ ુંુ તવચારિા તવચારિા ગાુંડા થઇ જશે કે ગઠબુંધન િો બબહારમાું ત ૂટ્ ુંુ િો
પછી વડાપ્રધાન પાદકવિાનના કેવી રીિે બદલાઈ ગયા!

પહેલા િો ફર્કિ EVM જોડે છે ડછાડ કરિા હિા પરું ત ુ હવે િો CM જોડે પણ છે ડછાડ કરવા લાગ્યા!
પ ૂર રાહિ માટે મોદીજીએ કરી 500 કરોડની જહેરાિ, નેિાઓ અને સરકારી અતધકારીઓમાું
આનુંદન ુંુ મોજુ ું ફરી વળ્્ ુંુ (જે ભાગમાું આવ્યા એ!)
બે સરકારી એડજીનીયરો ધ્વજ લગાવવાના થાુંભલાન ુંુ માપ લેવા ઉભા ઉભા તવચાર કરિા હિા.
ૂ પસાર થયો, િેણે પ ૂછ્ ું ુ શુંુ તવચાર કરો છો સાહેબ? પેલા લોકોએ જવાબ આપ્યો,
ત્યાું જ એક ખેડિ
ૂ ે એમના ટુલ
અમે આ થાુંભલાન ુંુ માપ લેવા માુંગીએ છીએ પણ અમારી પાસે સીડી નથી. ખેડિ
બોર્કસમાુંથી પાનાું કાઢીને થાુંભલો નીચે લાવી આડો કરી દીધો અને કહ્ું ુ લો િમે હવે માપ લઇ લો.
એક એડજીનીયરે હસિા હસિા કહ્,ું ુ આપણે ઉંચાઈ માપવી હિી અને આણે લુંબાઈન ુંુ માપ કાઢ્,ું ુ
ગામદડયા લોકોને અક્કલ જ નથી હોિી! બુંને એડજીનીયરો હજુ નોકરી કરે છે !
ુ િીએ કહ્ું ુ કે મારે એવ ુંુ ઝેર જોઈએ છે કે જેનાથી માણસ િરિ મરી
દવાની દુકાને જઈને એક ્વ
જય.
દુકાનવાળો: િમારે શા માટે આવ ુંુ ઝેર જોઈએ છે ?
ુ િી: મારા પતિ માટે
્વ
ુ િીએ પસમમાુંથી એક
દુકાનવાળો(ગવુ સામાું): િમને કઈ ભાનબાન છે , આ િો કાયદા તવરુદ્ધ છે . ્વ
ુ િીના પતિ સાથે કઢું ગી હાલિમાું હિી. એટલે
ફોટો કાઢયો જેમાું દુકાનવાળાની પત્ની ્વ
ુ િીને કહ્,ું ુ િારે મને પહેલા કહેવ ુંુ જોઈએને કે િારી પાસે તપ્રવિીપ્શન છે . લે લઇ
દુકાનવાળાએ ્વ
જ!
કોટમ ને 13 વષે પણ ખબર ના પડી કે સલમાને દારૂ પીધો હિો કે નદહ.અને અમારા બૈરા ફોન પર
ખાલી “હેલ્લો” બોલીએ ત્યાુંજ બોલે “ઓછો ઢીચજો”.
ુ છે !
િપાસ કરો, કેજરીવાલ રાયત ુંુ સમઝીને ફેતવકોલ િો નથી પી ગયા ને? ઘણા દદવસોથી ચપ
ુ ી લાલ ુ યાદવ સજિકલ વટાઇક પર ટુચકા સુંભળાવિા હિા, હવે એમને સજિકલ વટાઇકનો
આજ સધ
ખરો અથમ ખબર પડી હશે!

ુ ાવી બેઠા!
મીરાને લાવવા ગયા હિા, પરું ત ુ નીિીશ કુ મારને પણ ગમ
બબહારમાું આખરે શુંુ થ્?ુંુ નવતવવાદહિ પોિાના પ ૂવમ પ્રેમી જોડે ભાગી ગઈ!
સરકાર િમારી રજીવટડમ નહીં થયેલી બધી તમલકિ લઇ લેશે. િમે િમારા લગ્ન રજીવટર કયામ છે ?
જો િમે નદહ કયામ હોય િો “HAPPY DAYS ARE AHEAD”. સરકારને બધ ુંુ “જોખમ” અપમણ!
ુ રાિ બહાર રાખયા હિા, આજે અતમિશાહ એકલાએ આખી
આખી કોંગ્રેસે મળીને અતમિશાહને ગજ
ુ રાિની બહાર મોકલી દીધી!
કોંગ્રેસને ગજ
ુ રાિવાળા)
દે શ-તવદે શમા સરકાર બનાવવા માટે સુંપકમ કરો: અતમિ શાહ(ગજ
ઉનાળામા હરખપદુડા થઈને મફિમા “છાશ” વહેચિા હિા, િેવડ હોય િો હવે ચોમાસામા
“ભજીયા” વહેચો િો ખબર પડે કે િમે દદલદાર છો!
बीजेपी: हमें तम
ु से प्यार ककतना ये हम नही जानते, मगर जी नही सकते तम्
ु हारे बबना।

नीतीश: न न करते प्यार तम्
ु ही से कर बैठे, करना र्ा इंकार मगर इकरार तम्
ु ही से कर बैठे।
लालू: अच्छा लसला ददया तन
ू े मेरे प्यार का, यार ने ही लूट ललया घर यार का!
सुशील मोदी: मेरा वपया घर आया हो रामजी, मेरा वपया घर आया
राहुल: ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ?
तेजस्वी: हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका लमली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दतु नया की गली!
तेजप्रताप: क्या करुँ क्या न करुँ ये कैसी मुष्श्कल हाय!
कांग्रेस: इस भरी महक़िल में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर र्े हमे अपनों का भी सहारा न हुआ।
बरु ा न मानो राजनीतत है, पता करो लालू पररवार पर क्या बीती है ?

મોદી વાળ કપાવવા ગયા. હજમે એમને પ ૂછ્,ું ુ આ “અચ્છે દીન”ન ુંુ લફડુું શુંુ છે ?
મોદી(ગવુ સે થઈને): ત ુંુ વાળ કાપ, ફાલત ુંુ પુંચાિ શ ુ કામ કરે છે . બીજીવાર અતમિ શાહ વાળ
કપાવવા ગયા. િેને હજમે પ ૂછ્,ું ુ આ કાળું ધન તવદે શમાુંથી િમે લાવવાના હિા િેન ુંુ શુંુ થ્?ુંુ
એટલે અતમિ શાહ જોરથી બરાડો પાડીને બોલ્યા, ત ુંુ િારું ુ કામ કર, નદહ િો સીધો કરી નાખીશ.
બીજે દદવસે સી.બી.આઈ.ની ફોજ એની દુકાને આવી અને હજમને ધમકાવીને કહ્ું ુ ત ુંુ કોંગ્રેસ કે
કેજરીવાલનો એજડટ છે ? હજમે કહ્,ું ુ ના સાહેબ.
સી.બી.આઈ.: િો પછી મોદી અને અતમિ શાહને ફાલત ુંુ સવાલો કેમ પ ૂછે છે ?
હજમ: સાહેબ એમાું એવ ુંુ છે કે આ સવાલો પ ૂછું એટલે એમના વાળ ઉભા થઇ જય છે અને મને
વાળ કાપવાન ુંુ સહેલ ું ુ પડે છે !
અમદાવાદની જનિાને જણાવવાન ુંુ કે હાલમાું આપણુંુ શહેર ભારિન ુંુ પહેલ ું ુ હેદરટે જ તસટી જહેર
ુ ેવકોવાળાની એક શરિ હિી કે હેદરટે જ તસટીના રવિા પણ પ્રાચીન કાળના હોવા
થયેલ ું ુ છે .્ન
જોઇએ. આથી અમે તવચાર કરિા હિા કે અહમદશાહના જમાનાના રવિા કેવી રીિે પાછા લાવવા.
એવામાું વરસાદ આવ્યો. એટલે હવે અત્યારના રવિા લગભગ ધોવાઈ ચ ૂક્યા છે . િે સુંપ ૂણમપણે
ધોવાયા પછી ધીમે ધીમે પ્રાચીન રવિા સપાટી પર આવી આવશે. ત્યાર પછી જ આપણે હેદરટે જ
ુ વી શકીશ.ુંુ એટલે રવિા ધોવાઈ જવા અંગે કોઈ ટીકા કરે , િો િેને
તસટીન ુંુ ગૌરવ સુંપ ૂણમપણે અનભ
ુ વવ.ુંુ
ગણકારવી નહીં અને ધોવાયેલા રવિા અંગે માત્ર ને માત્ર ગૌરવ અનભ

ભાયડો બે જ કારણથી ભાગે, કુ દરિનો કોલ અને બાયડીનો તમસ કોલ
ધારાસભ્યના ભાવ ૧૦ કરોડ, િાલકુ ા પુંચાયિના સભ્યના ભાવ ૫૦ લાખથી એક કરોડ, ગ્રામ
પુંચાયિના સરપુંચના ભાવ ૧૦-૧૫ લાખ, પુંચાયિના સભ્યના ભાવ ૫-૭ લાખ. હાલમાું
ુ રાિમાું આ ભાવ ચાલી રહ્યાું છે ગજ
ુ રાિની રાજતનિીના. કયારના ય પછ
ુ િાિાને કે મહેશ
ગજ
શાહના ૧૩૮૬૦ કરોડ કયાું ગયા. હવે ખબર પડી કે એન ુ જ તવિરણ ચાલ ુ છે - ફેસબકુ કોમેડટ્સ
ગામમાું મહારાજ આવ્યા. એક સ્ત્રી િેના છોકરાને લઈને આવી અને કહ્ું ુ આને ગોળ ખાવાની ખરાબ
આદિ છે . મહારાજે િેને અઠવાદડયા પછી આવવાન ુંુ કહ્.ું ુ મહારાજે અઠવાદડયા પછી છોકરાને ગોળ

ખાવાની નાું પાડી અને છોકરાએ ગોળ ખાવાનો બુંધ કયો. સ્ત્રીની મહારાજ માટે શ્રદ્ધા વધી ગઈ.
એટલે િે એના પતિને લઈને આવી અને કહ્ું ુ આ આખો દદવસ વોટ્સએપ પર ચોટે લો રહે છે . એ
ટેવ છોડાવો. મહારાજે બે દદવસ પછી આવવા કહ્.ું ુ બે દદવસ પછી પેલી સ્ત્રી ગઈ, પણ મહારાજ
ુ લાઈટ: મહારાજને પોિાને વોટ્સઅપની ટે વ છોડવી હિી, પણ
ગામ છોડીને ભાગી ગયા(ટ્બ
છોડી નહોિા શકિા)
એક ભાઈના લગ્ન થવાના હિા.લગ્નના આગલા દદવસે એની થવાવાળી પત્નીનો મેસેજ આવ્યો,
"હવે આપણા લગ્ન નહીં થઈ શકે. મારા લગ્ન બીજે નક્કી થઈ ગયા છે ". પેલો ભાઈ િો ટે ડશનમાું
ુ થી િમને મોકલાઈ ગયો.
આવી ગયો. ત્યાું બીજો મેસેજ આવ્યો, સોરી સોરી મૅસેજ ભલ
એક સાઈઠ વરસનો માણસ પચીસ વરસની પત્નીને લઈને બારમાું આવ્યો.
ુ ાન છોકરીએ િારા જેવા ઘરડા જોડે લગ્ન કેવી રીિે કયામ ?
તમત્ર: આટલી ્વ
માણસ: હુું િેની આગળ જુઠુું બોલ્યો.
તમત્ર: િે િારી ઉંમર ૪૫ વરસ બિાવી?
ુ લાઈટ: છોકરીને એમ થાય કે આ થોડા વખિમાું મરી જશે)
માણસ: ના, ૯૦ વરસ બિાવી!(ટ્બ
The Preacher and the man with a hearing problem.
In a church in one Sunday morning a preacher said, "Anyone with 'special needs' who wants
to be prayed over, please come forward to the front of the altar.
Peter got in line and when it was his turn the Preacher asked, "Peter, what do you want me
to pray about for you?"
He replied, "Preacher, I need you to pray for help with my hearing."
The preacher put one finger of one hand on Peter's ear, placed his other hand on top of
Peter's head, and then prayed and prayed and the whole congregation joined in with much
enthusiasm. After a few minutes, the preacher removed his hands, stood back and asked,
"Peter, how is your hearing now?"
Peter answered, "I don't know. My hearing is actually next Thursday in the magistrate court."
દુતનયામાું સ્ત્રીઓની વવિી ૩.૫૨ બબબલયન છે અને ફેસબકુ પર ૫.૬૭ બબબલયન સ્ત્રીઓ છે . સ્ત્રીઓના
ુ રી જવ
બનાવટી નામો ધારણ કરવાન ુંુ છોડીને હરામખોરો હવે સધ
ુ ારવા માુંગિો હોય િો િારી ટીચરને “મા” સમઝ
ટીચર: જીકા, જો ત ુંુ િારું ુ કેરેર્કટર સધ
જીકો: પરું ત ુ મેડમ, આનાથી િો મારા પપ્પાન ુંુ કેરેર્કટર ખરાબ થઇ જશે િેન ુંુ શ?
ુંુ

છોકરી: હે ભગવાન, મારા લગ્ન કોઈ સમજદાર છોકરા જોડે કરાવી આપો
ભગવાન: ઘરે જ બેટા, કોઈ સમજદાર માણસ લગ્ન જ નથી કરિો!
ુ માયો. લોકોએ પ ૂછ્ ું ુ કે ત ુંુ એને કેમ મારે છે ?
ગબ્બરતસિંગ જડમિાની સાથે જ િેની માએ િેને ખબ
ગબ્બરની માું: નાલાયક પ ૂછિો હિો, “દકિને આદમી થે?”
ુ હેરાન કરિી હિી. જયારે કોઈના લગ્ન થાય ત્યારે જીકાના ગાલ
પડોશવાળી ડોસી જીકાને ખબ
ુ ાવી દીધી. િમે પ ૂછશો
ખેંચીને િેને પ ૂછિી હિી, “ક્યારે લગ્ન કરે છે ?”. જીકાએ િેની આદિ ભલ
કેવી રીિે? જયારે કોઈ મરી જય ત્યારે જીકો ડોસીના ગાલ ખેંચીને કહેિો, “હવે િારો વારો છે ”
બાટલો અને બાટલીનો ફરક? બાટલો ચઢાવવો પડે જયારે બાટલી એની મેળે જ ચઢી જય.
ુ અને સિ્ગ
ુ માું શુંુ અંિર છે ?
ટીચર: ચુંદુ બોલ કલ્ગ
ુ માું ભગવાન ઇડર પાસે અનેક અપ્સરાઓ હિી, કળ્ગ
ુ માું અપ્સરા પાસે અનેક ઇડરો
ચુંદુ: સિ્ગ
છે .
પપ્પા: બેટા ૧ પછી શુંુ આવે?
દીકરો: ૨,૩,૪ આવે
પપ્પા: શાબાશ, બોલ પછી શુંુ આવે?
દીકરો: ૫,૬,૭ આવે
પપ્પા: વાહ, પછી?
દીકરો: ૮,૯,૧૦ આવે
પપ્પા: પછી?
દીકરો: ગલ્લો, રાણી અને બાદશાહ...આથમ ઇઝ કમીંગ!
પત્ની: િમારે માટે શટમ લાવી છું
ુ જ સદ
પતિ: અરે વાહ! ખબ
ુંુ ર છે , કેટલાન ુંુ આવ્્?ુંુ
પત્ની: ૭૫૦૦ રૂતપયાની સાડી સાથે “ફ્રી”માું મળ્્!ુંુ

એક અથમશાસ્ત્રીએ બે પત્ની રાખવા માટે ના બે સદ
ુંુ ર કારણો આપ્યા છે . એક કે મોનોપોલી ત ૂટી
ુ ારો થાય છે . જો િમારે એક
જવી જોઈએ અને બીજુ ું હરીફાઈ થવાથી સતવિસની ર્કવાલીટીમાું સધ
પત્ની હોય િો િે િમારી જોડે લડાઈ કરશે અને બે હશે િો િમારા માટે લડાઈ કરશે. િમારા
દહસાબે અને જોખમે ફરક શુંુ છે િે તવચારો અને નક્કી કરો!
મગન(પત્નીને): કાલે િારો જડમ દદવસ છે બોલ શુંુ ગીફ્ટ જોઈએ છે ?
ુ નો
પત્ની:હમ...મ.... મારી પાસે પ્લાઝો નથી એ લઈ દે જો. મગનને પૈસાની કડકી હોવાથી બાપજી
લેંઘો ડાઈ કરાવી ગીફ્ટ કરી દીધો. હવે આજે સવારથી ઘરવાળી મગનને થેંક્ ુ કહે છે અને
ુ એનો લેંઘો ગોિે છે .
બાપજી
એક પાપી માણસ મરીને નરકમાું ગયો. થોડા વરસો પછી એના ગામના સુંતનષ્ઠ િાહ્ણ પણ
નરકમાું આવ્યા. પેલા પાપીને નવાઈ લાગી એટલે એમને િાહ્ણને પ ૂછ્,ું ુ “આખ ુંુ ગામ જેની
શરાફિ, ઈમાનદારીનાું સોગુંદ ખાય એવા િમારે િો વવગમ માું જવ ુંુ જોઈએ, અદહયાું કેવી રીિે?
િાહ્ણ: મારી પત્નીને લઈને!
પાપી: મિલબ?
િાહ્ણ: હુું જજિંદગીમાું કોઈ દદવસ જુઠુું બોલ્યો નથી, પણ પત્નીને કારણે બોલવ ુંુ પડત ુંુ હત.ુંુ િે રોજ
સવારે િૈયાર થઈને મને પ ૂછિી હિી, “હુું કેવી લાગ ુ છું?”. બસ એન ુંુ આ ફળ છે ! હસવાની જરૂર
નથી, િમે બધા પણ નકમ માું જ જવાના છો!
ુ િડમમાું માને છે ?
બોસ: ત ુંુ પન
ુ િડમ જેવ ુંુ કઈ છે જ નદહ, કેમ પ ૂછવ ુંુ પડ્?ું ુ
કમમચારી: ના, સાહેબ, પન
બોસ: આ િો ગઈ કાલે ત ુંુ િારા કઝીનના બેસણા માટે ની રજ લઈને ગયો હિો એ િારા ગયા
પછી ઓદફસમાું આવ્યો હિો!
મગન: છગન, ત ુંુ કાલે એટલો બધો દુુઃખી કેમ હિો?
છગન: મારી પત્નીએ પાુંચ હજર રૂતપયા સાડી માટે લઇ લીધા
ુ કેમ થઇ રહ્યો છે ?
મગન: િો પછી આજે આટલો બધો ખશ
છગન: મારી પત્ની પાુંચ હજરવાળી સાડી પહેરીને િારી પત્નીને મળવા જય છે , એટલે!

જમાઈ: સસરાજી, િમારી દીકરીએ િો નાકમાું દમ લાવી દીધો છે
સસરો: ત ુંુ મારો તવચાર કર, મારી પાસે િો એની “મા” છે !
સોરી શબ્દ કેટલો તવબચત્ર છે નદહ? જો આપણે બોલીએ િો કેટલ ું ુ સારું ુ લાગે છે , પણ જો ડોર્કટર
બોલે િો ખેલ “ખલાસ”!
પત્ની: િમે લગ્ન શુંુ કામ કયામ ?
પતિ: બસ, મવિી કરવા માટે , પણ િે શુંુ કામ કયામ?
પત્ની: મવિી ઉિારવા માટે !
લગ્નનાું 5 વરસ પછી એક દદવસ અચાનક પતિએ પત્ની ને કહ્ું ુ કે િારો વવભાવ ઘણો બદલી
ગયો છે . પત્નીએ સ્વમિ કરીને કહ્ું ુ આનો જવાબ હુું કાલે આપીશ. બીજે દદવસે સવારે પત્નીએ
ુ
ુ પેપર મ ૂકી દીધ.ુંુ પતિ ફ્રેશ
ટેબલ પર ડ્ઝ
પેપર બદલીને કોઈ બીજી જ અજણી ભાષાન ુંુ ડ્ઝ
ુ પેપર વાુંચવા હાથમાું લીધ ુંુ અકળાયો અને ડ્ઝ
ુ પેપરનો છટો ઘા કરીને રાડ
થઈને જેવ ુંુ ડ્ઝ
નાખી કોણે પેપર બદલી નાખ્.ુંુ ડોબા જેવા કોઈને ભાન જ નથી.
ુ પેપર બદલાવાથી અકળાઇ ગયા. જયારે મારું ુ િો આખે આખ ુંુ ઘર
પત્ની: િમે એક જ દદવસ ડ્ઝ
બદલાઇ ગ્.ુંુ મારી લાઈફવટાઈલ, મારી પ્રાયોરીટીઝ, અરે મારું ુ સમગ્ર અસ્વિત્વ બદલાઈ ગ્ ુંુ
અને િમે શુંુ જો્?ુંુ ફર્કિ મારો વવભાવમાું બદલાવ? આ એક સ્ત્રી જ કરી શકે, સાહેબ!
કતવશ્રી ઘરમાું પોિાની પત્ની સાથે બેસીને ટી.વી. જુવે છે ત્યારે એના ફોનમાું પોિાની જ પ્રેતમકાનો
આવેલ તમસકોલ જોઈને સામે વૉટ્સઅપમાું શાયરીરૂપે મેસેજ મ ૂકે છે .....
“હવાની લહેર બનીને મારી ત ુંુ બારી ના ખખડાવ, હુું બુંધ બારણે વાવાઝોડુું સાચવીને બેઠો છું!”
જમાઇ 15 દદવસથી સાસરીમાું આવીને જલસા કરિા હિા.
સાસ:ુ જમાઇરાજ િમે પાછા ક્યારે જવાના છો?
જમાઇ: કેમ?
સાસ:ુ િમને આવ્યે ઘણા દદવસ થઈ ગયા એટલે પ ૂછ્ ું ુ
જમાઇ: િમારી છોકરી િો આવીને છ-છ મદહના રહે છે , અમે િો િેને નથી પ ૂછિા આવ ુંુ
સાસ:ુ એ િો િમારી સાથે પરણીને આવી છે િમારે ત્યાું!

જમાઇ: િો શુંુ હુું અહીં ભાગીને આવ્યો છું?
સાસ:ુ સારુ િો કપડા ધોવા બેસી જવ મારી દદકરી િમારે ત્યાું બધ ુ જ કામ કરે છે !
ુ િો એવી રીિે પગ મક
ુ િા મક
ુ િા તનકળે કે નકસલવાદીઓ
ઘરવાળી પોિા મારિી હોય િો અમક
એ સરુ ું ગ પાથરી હોય
માણસ: હે પ્રભ,ુ છોકરી કેમ હુંમેશા ગમે છે , પણ પત્ની નથી ગમિી?
પ્રભ:ુ છોકરી હુું બનાવ ુંુ છું અને પત્ની િમે! િમારી સમવયા િમે જ ઉકેલો!
પતિની બાયપાસ સિરી પછી પત્નીએ ડોર્કટરને પ ૂછ્:ું ુ એમના દદલમાું બીજી કોઈ હિી?
ડોર્કટર પણ પરણેલા હિા એટલે મવિ જવાબ આપ્યો: એને જ િો બાયપાસ કરી!
ટીચર:પાચનિુંત્ર તવશે સમજવો.
જીગો: પાચનિુંત્ર-જમણા હાથેથી ચાલ ુ થાય છે અને ડાબા હાથે પરૂુ થાય.
ભાડુઆિ: ભાઈ, િમારા મકાનમાું િો ઉંદે ડા નાચે છે
મકાનમાબલક: િો શ,ુંુ 4000 રૂતપયામાું સન્ની બલયોન નાચે?
ુ અમે ગોંડલના. ત્યાું માકે ટીંગ યાડમ માું મારા કાકાની
ભ ૂરાએ મને એક મવિ વાિ કહી. 'માલીક, મળ
પેઢી છે .િેમને ત્યાું મરચાની ખરીદી કરવાું ચાઈનાથી ચાર પાુંચ વેપારી આવિા, આમાુંથી એક
વેપારીને માવાની એવી લિ લાગી ગઈ કે આખો દદ માવા ખાધા કરે ને પાછો જય ત્યારે પારસલ
બુંધાવિો જય'. મેં પ ૂછ્,ું ુ એ ચાઈનીઝ વેપારીન ુંુ નામ શુંુ હત?ુંુ
ભ ૂરો: “માઓ લાઓ”
પજત્ન: િમારા વાળ િો જુઓ, જણે ખેિરમાું ઘાસ ના ઊગ્્ ુંુ હોય!
પતિ: એટલે જ િો હુું કેટલીવારથી તવચારૂું છું કે મારી પાસે ભેંસ કેમ ઊભી છે !
દદી: ડોર્કટર સાહેબ, મને અજીબ બીમારી છે . મારી પત્ની બોલે છે , િે બરાબર સુંભળાત ુ નથી.
ડોર્કટર: ભગવાનન ુ વરદાન, કહેવાય ગાુંડા, એની દવા નો હોય!

ુ ાને ફાુંસીની સજ થઇ. જેલરે પ ૂછ્,ું ુ કોઈ આખરી ઈચ્છા?
ભર
ભ ૂરો: ફાુંસી આપિી વખિે મારા બે પગ ઉપર અને માથ ુંુ નીચે રાખવા! જેલર બેભાન!
આ જમાનામા કોઈ કું પની ચોખખામાું ચોખખો માલ ગ્રાહકોને વેચાણ કરિી હોયિો એ છે "વીજળી
તવભાગ", તવશ્વાસ ના હોઈ િો હાથ અડાઈને ચેક કરી લેવ!ુંુ
સમાજતવદ્યાની પરીક્ષામા એક પ્રશ્ન પ ૂછાયો હિો, "વાણીયા" અને "વવાતમનારાયણ" આ બુંનેન ુંુ
ભારિ માટે શુંુ યોગદાન રહ્ ુ હત?ુ તવદ્યાતથિ એ સરસ જવાબ આપ્યો, જો આ બુંને કોમ ડુુંગળી ખાિી
હોિ િો ડુુંગળી ના ભાવ ડ્રાયફ્રુટ કરિા પણ મોંઘા હોિ!
Alcohol is not the answer to all the questions - Swami Vivekanand
But if you don't get the answer, alcohol helps you to forget the question - Swami Vijay Mallya

Patanjali salt packet says it's created from 250 million year old Himalayan rock salt bed.
Expiry Date on label-2018. बाबा बबककुल टाइम पे खोद लाए नही तो दहमालय पर ही Expire हो जाता?
સવારે ,કામ પિાવીને ગયેલી કામવાળી સાુંજના િેના ઘરવાળાને લઈને આવી!
ઘરવાળો: બહેન કાલથી મારી ઘરવાળી િમારા ઘરે કામ કરવા આવશે નદહ!
બહેન: કેમ પગાર ઓછો પડયો, હુું પગાર વધારી આપીશ!
કામવાળી: બહેન પગારનો વાુંધો નથી, પણ આમને બીજો વાુંધો પડયો છે !
બહેન: શુંુ વાુંધો છે , કહો ચપટીમાું દૂ ર કરી આપીશ
ઘરવાળો: બહેન વાુંધો ચપટીમાું દૂ ર થાય િેવો નથી, િમે બીજી કામવાળી શોધી લેજો
બહેન: ભાઈ, િારાથી વાુંધો બિાવ્યા વગર કામ છોડાય નદહ, બોલ શુંુ િકલીફ છે ?
કામવાળીનો પતિ: િમે આખો દદવસ િમારા ઘરવાળાને િિડાવ્યા કરો છો, િે જોઈ જોઈને આવી
આ પણ શીખવા લાગી છે , મારામાું સાહેબ જેટલી સહનશસ્ર્કિ નથી, િેથી આ બબચારીને મારા લાફા
ખાવા પડે છે ,મારે મારા ઘરમાું અશાુંતિ વધારવી નથી. બહેનની જીભ િાળવે ચોંટી ગઈ, માથે હાથ
મ ૂકીને સોફા પર બેસી ગયા !
ુ ોપમાું ઠું ડી નો લાગે "'
"આપણને ્ર

"કેમ?"
"આપણે ત્યાું જવાન ુંુ થાય િો લાગે ને!"
પતિ: બીજી નવી સાડી? િને ભાનબાન છે કે આના પૈસા હુું ક્યાુંથી લાવીશ?
પત્ની: એ િમે જણો, મેં િમારી જોડે લગ્ન િમારી નાણાકીય સલાહકાર થવા માટે નથી કયામ !
બેઉ બબળયા બાથે વળગ્યા, અહમદ પટે લે કાળીનાગ(અતમિ શાહ) નાતથયો
મોદી ફેણા ફૂફ્વે જેમ, ગગન ગાજે હાતથયો.
ભર્કિો સૌ તવલાપ કરે છે , અતમિને બહુ દુુઃખ આપશે
રાજયસભામાું લઇ જશે પછી અતમિના વાળ કાપશે!
યમરાજ: બચત્રગપ્ુ િ, આના કમોનો દહસાબ બિાવો
બચત્રગપ્ુ િ: સારા કમો છે
યમરાજ: િો એને વવગમ માું લઇ જવ!
બચત્રગપ્ુ િ: પરું ત ુ એન ુંુ આધારકાડમ લીંક નથી થ્ ુંુ
યમરાજ: િો પછી નરકમાું લઇ જવ!
મવિાની બાજીરાવની બીજી પત્ની હિી િે એને બેહદ પ્રેમ કરિો હિો, જોધા અકબરની ત્રીજી પત્ની
હિી જેની પ્રેમ કહાની અમર થઇ ગઈ, ઈતિહાસ ગવાહ છે કે કોઈએ પણ પોિાની પહેલી પત્નીને
ુ રવાની જરૂર નથી!
પ્રેમ નથી કયો. આ િો ફર્કિ િમારા સામાડય જ્ઞાન માટે છે , એને અનસ
औरतोकी चोटी काटनेमे क्या बहादरु ी है , दम है तो जबान काट के ददखावो – भड़का हुवा पतत
ુ થઈ જઉં અને બીજી વાિથી મને
પત્ની: િમે એવી કોઇ બે વાિ કહો જેમાું એક વાિથી હુું ખશ
ગવુ સો આવી જય
પતિ: પહેલી વાિ કે ત ુંુ મારી જજિંદગી છે અને બીજી વાિ એ કે તધક્કાર છે આવી જજિંદગી!
બુંગાળી: મારા દાદા ૯૬ વરસના હિા પરું ત ુ કોઈ દદવસ ગ્લાસનો(ચશ્માું) ઉપયોગ નથી કયો

સરદારજી: હા. ,મારા ફેતમલીમાું પણ થોડા સગા એવા છે જે લોકો ગ્લાસનો ઉપયોગ કયામ વગર
ડાયરે ર્કટ બોટલમાુંથી જ પીવે છે !
એક ભાઈ જયોતિષ પાસે ગયા.
જયોતિષ: ભાઈ િમને શુંુ નડે છે ?
ભાઈ: દમણથી આવિા વચ્ચે પોલીસન ુંુ ચેકપોવટ!
એક બહેન ફ્લેટ નીચેની દુકાનમાું ઘરાકીના ટાઈમે જય અને અડધો કલાક આમિેમ ખપાવીને
રોજ પાછા આવે. એમનો પડોસી દુકાનવાળાનો તમત્ર હિો, એટલે દુકાનવાળાએ િેને કહ્ું ુ કે િારી
પડોસવાળા બેનને કશુંુ કહેને, ઘરાકીના વખિ કશુંુ લેિા નથી અને ટાઈમ બગાડે છે . પાડોસીએ
એક દદવસ પેલા બેનને કહ્ું ુ કે િમે કશુંુ લેિા નથી િો પછી રોજ દુકાનવાળાનો ટાઈમ કેમ બગાડો
છો? પેલા બેને કહ્ું ુ હુું િો રોજ લઉં છું, એને ખબર ના પડે િેમાું મારો વાુંક?
મોદી: દકિને આદમી થે?
અતમિ શાહ: સરકાર-એક
ુ ?
મોદી: ઔર તમ
અતમિ શાહ: સરકાર-3
ુ
મોદી: ક્યાું સરકાર સરકાર લગાયે રખખા હૈ, તમ્હારે
પાસ સરકારથી દફર ભી ખાલી હાથ વાપસ આ
ુ ાયે પહોંચ જિા હુું ઔર તમ
ુ બેંગ્લોર િક જ નદહ
ગયે! પચાસ પચાસ દુર દે શો િક મેં બબન બલ
શકે!
તમત્રો સમયસર ટેક્ષ ભરો, સરકારે તવધાયકો ખરીદવાના હોય છે , ઓર્કસીજન સીલીડડર નદહ!
ટુચકો, લીંબ ુ ઉપર “અતમિ શાહ” લખીને પડોસીના મકાનની છિ ઉપર ચોરીછૂપીથી રાખી દે વાથી
પડોસીના મકાનપર િમારો કબજો થઇ જશે!
એક પીદડિ પતિએ અતમિ શાહને ફોન કરીને પ ૂછ્,ું ુ “લગ્નના ગઠબુંધન િોડાવો છો ખરા?”

ુ ગજ
ુ રાિ રાજયના મખ
ુ યમુંત્રી રૂપાણીને ચટ
એક તનદોષ સવાલ, ખદ
ુંુ ણી આયોગના ફેસલા પર
તવશ્વાસ નથી, િો પછી સામડય પ્રજ કેમનો તવશ્વાસ કરે ?
મમ્મીને પ ૂછ્ ું ુ કયાું રમવા જઉં? મમ્મી કે ચ ૂલામાું!
ભગો: જીગા િે ક્ ુંુ નેટ લગાડ્?ું ુ
જીગો: બી.એસ.એન.એલ.
ભગો: મહીને શુંુ આપે છે ?
જીગો: ગાળો
એક નવી દવાની શોધ. મોંઢામાું જીભ રાખવાથી ઘણી િકલીફો દૂ ર થાય છે !
નેપાળી નોકર: શાબ શાબ, મોટર ખરાબ હો ગઈ? સાહેબ પરે શાન થઇ ગયા.
ુ હ હી ખરાબ હોના થા?
સાહેબ: અબ ક્યાું કરું ુ ? ઇસ મોટર કો સબ
નેપાળી નોકર: ક્યા કરું ુ શાબજી, ઇસકો ફેંક દુ?
સાહેબ: પાગલ હૈ ક્યાું? શામ િક મેં ઠીક કરાવાિા હુું
નેપાળી નોકર: ઠીક હૈ શાબજી, િો દફર આજ આલમ
ું ુ ે મોટર કે બદલે ગોબી ડાલ દે િા હુું! સાહેબ
બેભાન!
બેટી બચાઓ, બેટી ભણાઓ અને સરખી રીિે એન્ર્કટવા હાુંકિા પણ શીખવાડો. આજે હુું માુંડ માુંડ
બચ્યો છું, એ વેવલી ઉલાળી જ દે િ!
ભોળા અને રાઘવજીને અમીિભાઈએ હવે રુતપયા આપવાના કે નહી આપવાના? િમે ગદ્દાર િો
ુ ખા છો એ પણ સાબબિ ક્!મ ુ
હિા. આજે મર
ગાુંડી એમ ગભરાય છે શુંુ કામ? કોઈ ભ ૂિ થોડા વાળ કાપે છે ?. આ િો મોદીજી દે શને “કેશ-લેસ”
બનાવી રહ્યા છે !

ુ જય, નદહ ઓટ સવાર
મહેરબાની કરીને દરે ક પતિ પોિાની પત્નીનો ચોટલો પકડીને રાિે સઈ
ુ ીમાું િમારી “સજની” ને “ગજની” થિા વાર નદહ લાગે!
સધ
ુ ા હોઈએ ત્યારે અમારી દાઢી પણ કરિા જવ,
ચોટલી કાપવાવાળાને નમ્ર તવિંનિ
ું ી કે અમે સિ
અઠવાડીયાના ૩૦ રૂતપયા પોષાિા નથી!
સાલ ું ુ વગર પ ૂરે નોટ અને વોટ બન્ને િણાઈ ગયા – અતમિ શાહ
એક વખિ હિો જયારે મુંત્ર કામ કરિા હિા, ત્યાર પછી એક સમય એવો આવ્યો કે િુંત્ર કામ કરત ુ
હત,ુંુ પછી જે સમય આવ્યો િેમાું યુંત્ર કામ કરિા હિા અને આજના સમયમાું દુુઃખની વાિ છે કે
ફર્કિ “ષડયુંત્ર” કામ કરે છે !
તપર્કચરના નામ પણ કેવા રાખે છે ? “ટોઇલેટ”. ઘરે એવ ુંુ કહીને જવાન ુંુ કે હુું ટોયલેટ જોવા જઉં છું?
િો મમ્મી કહેશે, "આ ઘરન ુંુ જોઈ લે ને, બહાર શુંુ કામ જવાની જરૂર છે ." ચાલ ુ તપર્કચરે ફોન આવે,
ક્યાું છો? િો શુંુ કહેવ?ુંુ ટોયલેટમાું છું એમ! બે માણસો જોવા જિા હોય અને કોઈ પ ૂછે કે કઈ બાજુ?
િો આપણે કહીએ કે “ટોઇલેટ” જોવા. િો સામાવાળો હોતશયારી મારિા કહેશે કે “ડબલ ું ુ િો િમારા
બુંનેમાું એકે પાસે નથી”. એટલે કહેવ ુંુ પડે કે ત્યાુંથી આપવાના છે !
તશિળા સાિમના દદવસે મોબાઈલ રાિે જ ચાિ કરી લેવો, શીિળા સાિમના દદવસે કોઈ ચીજ
ુ ાવડ થઇ જશે!
ગરમ કરવી નહી, વગર જણ્યે સવ
હારવાનો ડર અને જીિવાની ઉમ્મીદ આ બુંને વચ્ચે જે ટે ડશનવાળો વખિ હોય છે િેને “સાિમઆથમ” કહેવામાું આવે છે !
પતિન ુંુ મગજ ગરમ કરવાથી પણ સાિમન ુંુ પાપ લાગે છે એ દરે ક સ્ત્રીઓએ ખાસ ધ્યાનમાું રાખવ ુંુ
હે વત્સ, ત ુંુ જુગારમાું હારે કે જજિે પણ ઘરે જઈને ઘરવાળી સામે િો સ્વથિપ્રજ્ઞ રહેવાન ુંુ અને રમિ
સરભર થઈ એવ ુ જ કહેવાન ુંુ કારણ કે જો ત ુંુ જીત્યો એમ કહીશ િો દડમાડડ આવશે અને હાયો એમ
કહીશ િો િારા દરમાડડ લેવાશે!

સડકને કાુંઠે વાબણયાની દુકાન હિી. િેની સામે જ એક મોટી કું પનીનો નવો વટોર ખલ્ુ યો, બેનર
મા્:ું ુ ઘી ૩૦૦ રૂ.કીલો. બીજ દદવસે વાબણયાએ બેનર મા્,ું ુ “ઘી ૨૮૦ રૂ.કીલો". આગલા દદવસે
વટોરવાળાએ ૨૬૦/-રૂ ન ુંુ બેનર મા્,ું ુ િો વાબણયાએ ૨૪૦/- રૂતપયાન ુંુ બેનર મા્.ું ુ આ કાયમની
હરીફાઈ જોઈને એક સજ્જન ભાઈ વાબણયા પાસે જઈને સમજવવા મુંડયા કે ભાઈ આ મોટી કું પની
છે ત ુંુ ગમે િેટલ ું ુ નકુ શાન કરીશને િો પણ લાુંબો સમય એની સામે ટકી નહીં શકે. વાબણયાએ
ુ ી જોઈને કીધ:ુ અમે ઘી રાખિા જ નથી! એ વાણીયો આજે
સજ્જન સામ ુંુ પગથી માથા સધ
અતમિશાહના નામથી ઓળખાય છે
બુંને સરખા જ ખોટા! સ્ત્રી એમ કહે કે હુું પાુંચ તમતનટમા િૈયાર થઇ જઇશ અને પરુ ુ ષ એમ કહે કે
બસ પાુંચ તમતનટમા ઘરે પહોંચ ુ છું!
જીગો: ચોપડા અંકલ િમે ચેમીવટ છો ને?
ુ રાિીઓન ુંુ અંગ્રેજી ક્યારે સધ
ુ રશે? CH એટલે ચ નદહ ક થાય
ચોપડા અંકલ: િમારા ગજ
જીગો: સારું ુ િો કોપડા અંકલ!
ફર્કિ જોધપરુ માું જ “રાવણ”ને જમાઈ માનવામાું આવે છે , કારણ કે મુંદોદરી જોધપરુ ની હિી. બાકી
દરે ક જગ્યાએ જમાઈને “રાવણ” માનવામાું આવે છે !
જવાહરલાલ નહેરુ એકવાર ગાુંડાની હોવપીટલમાું ગયા. ત્યાું એક ગાુંડા માણસ જોડે વાિ કરી. એને
પ ૂછ્,ુંુ ભાઈ િારું ુ નામ શુંુ છે ? પેલાએ કહ્ું ુ મગનલાલ. એણે નહેરુને પ ૂછ્ ું ુ કે િારું ુ નામ શુંુ છે ?
ુ જ સહાનભ
ુ તુ િથી
એટલે નહેરુએ કહ્,ું ુ જવાહરલાલ મોિીલાલ નહેરુ. પેલા માણસે ખબ
જવાહરલાલનાું ખભા પર હાથ મ ૂકીને કહ્,ું ુ બચિંિા ના કરિો, બધ ુંુ સારું ુ થઇ જશે. હુું અદહયાું આવ્યો
ત્યારે “સરદાર વલ્લભભાઈ પટે લ” હિો!
પત્ની માકે ટ થી ઘરે આવી.
પતિ: મને એમ લાગે છે કે ત ુ આ પેકેટ મા મારા માટે કાુંઇક ખાવાન ુંુ લાવી છો
ુ ાન લગાવ્્,ુ આમા મારા નવા સેડડલ છે .
પત્ની: વાહરે મારા પતિ પરમેશ્વર િમે સાચ ુ અનમ

હમણાજ મેં જેલમાું ફાુંસી અપાય િેની તવતધ વાુંચી. 3.30 ઉઠી જવાન,ુંુ ત્યાર પછી સગા સુંબધ
ું ી
સાથે વાિો. નાહીધોઈને નવા કપડા પહેરવાના. ભગવાનન ુંુ નામ લેવ ુંુ અને િેના લગિા ગીિો
સુંભાળવાના. પછી મન ગમિો નાવિો. સાલ,ું ુ આ બધ ુંુ વાુંચિા ઘણાને પોિાના લગ્ન યાદ આવી
ગયા!
ુ
પતિએ નવી કાર ખરીદી અને પત્નીને સરપ્રાઈઝ આપવા માુંગિો હિો. ઘરે જઈને પત્નીને બમ
મારીને કહ્,ું ુ ડાબલિંગ, િારું ુ આટલા વષોન ુંુ સપન ુંુ સાકાર થ્.ુંુ પત્ની રસોડામાુંથી દોડિી દોડિી
ુ ને શુંુ થઇ ગ્,ુંુ સવારે િો એકદમ સારા હિા!
આવી અને ચીસ પાડીને બોલી, હાય! હાય! સાસજી
મોદીજીન ુંુ મનપસુંદ આસન, “આશ્વાસન”!
મગને મોદીજીને પત્ર લખયો, આ “િીન િલાક”વાળું પિે િો પછી સાિ જનમન ુંુ કઈ કરજો બાપા,
નથી વેઠાત ુંુ હવે િો....
I crossed my street, they asked my caste. I crossed my district, they asked my religion. I
crossed my state, they asked my language. I became Indian only after I crossed my country.
A silent, but very strong message, think about it.
वो पूछते हैं, क्या वास्तव में रामसेतू है ? अरे पगले सच तो ये है कक, वास्तव में राम से तू है !
दारू पीनेसे पहले जो गगलासमें उं गली डुबो कर दो बूंद नीचे गगराई जाती है उसे शराबबयोंके
ग्रन्र्में संस्कार कहा गया है

ુ તમનાર છે , ભગો ર્કલાસમાું ઊંઘી રહ્યો હિો. દટચરે િેને ઉઠાડયો અને
ટીચર: દદલ્હીમાું કુ તબ
પ ૂછ્,ુંુ બોલ િો, મેં હમણાું શુંુ કહ્ું ુ હત?ુંુ
ભગો: દદલ્હીમાું કિ
ૂ રું ુ બબમાર છે !
ટીચર: “કોલગલમ”, “ગલમફ્રેડડ” અને “પત્ની”માું શુંુ ફરક હોય છે
ભ ૂરો: “પ્રીપેઈડ”, “પોવટપેઈડ” અને “જીઓ” જેટલો!
ટીનીયો: પપ્પા, આપણી અટક િો “વાધ” છે છિાું િમે મમ્મીથી કેમ ગભરાવ છો?

પપ્પા: િારી મમ્મીની તપયરની અટક “વાઘમારે ” છે એટલે!
ડોર્કટર: બાપ,ુ મેં િમને દવા દસ વાગે લેવા કહ્ું ુ હત ુંુ છિાું િમે પાુંચ વાગે કેમ લો છો?
બાપ:ુ સાહેબ, “પહેલો ઘા રાણા નો”, દુશ્મન પર ત્યારે જ વાર કરવાનો હોય જયારે િે િૈયાર નદહ
હોય!
એક રાજની વાિામ વાુંચ્યા પછી પાુંચ વરસના છોકરાએ એની માને કહ્,ું ુ મા, મારે પણ ત્રણ પત્ની
જોઈએ છે , એક રાુંધવા માટે, એક ગાવા માટે અને એક મને નવડાવવા માટે.
ુ ડાવવા માટે કઈ સ્ત્રી હશે?
મા: િો િને સવ
ુ જઈશ. એ સાુંભળીને માની આંખમાું પાણી ભરાઈ ગયા
છોકરો: નાું મા, હુું િો િારી સાથે જ સઈ
અને બોલી “God bless you son”.
ુ જશે?
મા: િો પછી િારી ત્રણ પત્નીઓ કોની સાથે સઈ
ુ ડાવીશ. આ સાુંભળીને પપ્પાની આંખમાું પાણી ભરાઈ ગયા અને
છોકરો: એને પપ્પા સાથે સવ
બોલ્યા, “God bless you son”.
Toilet गए र्े, Late हो गए...शुरू की र्ोड़ी सी तनकल गयी
મને એક છોકરી જોડે પ્રેમ થઇ ગયો એટલે આખરે મેં એ છોકરીને કહી દીધ,ુંુ “I am in Love with
U totally....”. એ સાુંભળીને પછી િેણે જે કહ્ું ુ િે સાુંભળીને મને મારા ભાગ્ય પરથી ભરોસો ઉઠી
ગયો. િેણે કહ્,ું ુ “ત ુંુ િોિડો, િારો બાપ િોિડો, િારી માું િોિડી, િારું ુ આખ ુંુ ખાનદાન િોિડુું”,
ુ રો, મને ટોટલી િે છે ”
“થાલો તિ
ુ હોય છે , પરું ત ુ વકુ લન ુંુ કાળું બ્લેક બોડમ લોકોની જજિંદગી
એમ કહેવામાું આવે છે કે કાળો રું ગ અશભ
બદલી નાખે છે !
ુ ુ (શરાબીને): આટલો બધો દારુ ના પી, નરકમાું જઈશ!
એક ધમમગર
શરાબી: િો પછી પેલો દારુ વેચે છે િેન ુંુ શ?ુંુ
ુ ુ : એ પણ નરકમાું જશે
ધમમગર
શરાબી: દારૂની દુકાનની સામે પેલો “નમકીન” વેચે છે િેન ુંુ શ?ુંુ

ુ ુ : એ પણ નરકમાું જશે
ધમમગર
શરાબી: િો પછી નરકમાું શુંુ પ્રોબ્લેમ છે ? બધ ુંુ જ િો નરકમાું મળશે, િો વવગમ માું જઈને શ ુ કામ
દુુઃખી થવ!ુંુ
Sardar gets sms from bank: "Your credit card bill payment is outstanding".
Sardar replies to sms: "Thanks for the compliments"

છોકરો: હુું િમારી દીકરી સાથે લગ્ન કરવા માુંગ ુ છું
છોકરીનો બાપ: ત ુંુ મહીને કેટલ ું ુ કમાય છે ?
છોકરો: ૧૮૦૦૦ રૂતપયા
છોકરીનો બાપ: હુું મારી છોકરીને મહીને ૧૫૦૦૦ રૂતપયા પોકેટમની આપ ુંુ છું
છોકરો: એ ઉમેરીને જ ૧૮૦૦૦ રૂતપયા કીધા!
પત્ની સાથે દલીલ કરવાન ુંુ કામ િમારા ગાલ પર બેઠેલા મચ્છરને મારવા જેવ ુંુ છે . મચ્છર મરે કે
ના મરે પણ લાફો િો િમારા ગાલ પર જ પડવાનો છે
ુ આવી, ‘હાઈજેક’! બધા ડરી ગયા પણ ત્યાું િો બીજ છે ડેથી ઊભો
તવમાનના પેલા છે ડેથી એક બમ
થઈને જેક બોલ્યો, ‘હાય જીગા”!. ત્યાું બેઠેલા કાકા જોરથી બરાડયા નાલાયકો િમારી “હાઈ”માું
અમારા પેડટ ભીના થઈ ગયા!
टीचर: “ख़श
ु ी का दठकाना ना रहा”, इस मुहावरे का क्या मतलब है ?
पप्पू: ख़श
ु ी घरवालों से तछपकर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से लमलने जातीर्ी. एक ददन उसके पापाने
बॉयफ्रेंडके सार् दे ख ललया और ख़श
ु ीको घर से तनकाल ददया, अब बेचारी “ख़श
ु ी का दठकाना ना
रहा”! टीचर बेहोश!
રિન ટાટાનો તમસ્ત્રી ખરાબ નીકળ્યો પણ મ ૂતિિ(ઈડફોસીસ) સાહેબનો િો તસક્કો જ ખોટો નીકળ્યો!
ુ ભ શૌચાલય” શુંુ છે ? એ “પ્રેમગ્રુંથ” છે !
જો “ટોઇલેટ” એક પ્રેમકથા છે િો પછી “શલ

બાળપણમાું િો અમે પણ કનૈયા જેવા ક્યુટ લાગિા હિાું, આ િો જવાબદારીની ભાગદોડમાું
ભૈરવનાથ જેવા બની ગયા!
નશીબની બબલહારી િો જુવો, એક ચાવાળો કે જે રે લ્વેની કેડટીનમાું ચા વેચિો હિો િેણે પી.એમ
િરીકે લાલદકલ્લા પરથી ધ્વજવુંદન ક્ું ુ અને જે પી.એમ.ના ઘરમાું જડમ્યો હિો િેણે એક કેડટીનન ુંુ
ઉદ્ઘાટન ક્!ું ુ
પત્ની: શુંુ કરો છો ક્યારના મોબાઈલમાું ?
પતિ: બ્લ્્ ૂ વ્હેલ ગેમ રમ ુંુ છું!
પત્ની: િો પછી િમારું ુ જમવાન ુંુ બનાવવાન ુંુ છે કે નદહ?
પતિ પાણીમાું માથ ુ નાખીને બેઠો હિો.
પત્ની: આ શ ુ કરો છો?
પતિ: આજ કાલ મગજ ચાલત ુંુ નથી િો પુંચર િો નથી ને ચેક કરુ છ.
પત્ની: હુું બચીશ નદહ, મરી જઈશ
પતિ: હુું પણ મરી જઈશ
પત્ની: હુું િો બીમાર છું એટલે મરી જઈશ, િમે શા માટે મરી જવાના?
ુ ી હુું નદહ પચાવી શકુું , ખશ
ુ ીમાું જ મરી જઈશ!
પતિ: આટલી મોટી ખશ
કાલે એક દોવિની િબબયિ ખરાબ થવાથી િેના ઘરવાળાએ એને આઈ.સી.્.ુ માું દાખલ કરી દીધો.
હુું િેની ખબર કાઢવા માટે હોવપીટલમાું ગયો. દે ખાવમાું િો દોવિની િબબયિ સારી લાગી. એટલે
મેં િેને પ ૂછ્ ુંુ કે, શુંુ થ્ ુંુ હત?ુંુ િે બોલ્યો, શુંુ વાિ કરું ુ , મોબાઈલ ખરાબ થઇ ગયો એટલે રાત્રે
ુ ી જગિો રહે
ખાિાની સાથે જ ઊંઘી આવી ગઈ. ઘરવાળા ગભરાઈ ગયા કે રાિે બે બે વાગ્યા સધ
છે િો પછી આજે “બેહોશ” કેવી રીિે થઇ ગયો. બસ ઉચકીને હોવપીટલમાું લઇ આવ્યા!
Manager: Where do you see the company after 3 quarters?
Employee: After three quarters I don’t really care about company, I just do the Nagin dance!
A Philosopher HUSBAND said: Every WIFE is a ‘Mistress’ of her Husband, “Miss” for first year
& “Stress” for rest of the life!

ુ ની માનવામાું આવે છે . હવા
સાચી દોવિી કોને કહેવાય? ઇતિહાસમાું સાચી દોવિી ટાયર અને ટ્બ
એકની નીકળી જય છે અને બેસી બીજો જય છે !
ુ .......પસોનલ ઓફીસ: અમારી તસિંગાપરુ બેઝ મલ્ટીનેશનલ કું પની છે અને જેની
ઘોર કબલ્ગ
ુ ોક, લુંડન, પેરીસ અને તસડનીમાું આવેલી છે .
ઓદફસો ડ્ય
ઉમેદવાર: મારા જોબન ુંુ લોકેશન ક્યાું હશે?
પસોનલ ઓદફસર: અંકલેશ્વર જી.આઈ.ડી.સી.
INFOSYS
17th Aug 2017: Stock at 52 week high
18th Aug 2017: Stock at 52 week low
Ek Sikka can change the equation in 24 hrs
ુ ાએ શુંુ બનાવ્્ ુંુ છે ?
સાસરામાું જમિી વખિે પતિ: આજે સાસમ
પત્ની: અરે , વાહ! કેવી રીિે ખબર પડી?
પતિ: ત ુંુ જયારે બનાવે છે ત્યારે ખાવામાું કાળા વાળ નીકળે છે અને િારી મા બનાવે ત્યારે સફેદ
ખાવામાું સફેદ વાળ નીકળે છે
દદી: ડોર્કટર સાહેબ, િમે તપ્રવિીપ્શન પાછળ જે દવા લખી આપેલી િે આખા શહેરમાું કોઈ જગ્યાએ
મળિી નથી
ડોર્કટર: મ ૂખામ , એ િો હુું મારી બોલપેન ચાલે છે કે નદહ િે ચેક કરિો હિો!
ુ ો નથી ત્યાું િારું ુ બોલવાન ુંુ ચાલ ુ થઇ જય છે . કેટલ ું ુ બધ ુંુ બોલે છે
પતિ : હજુ િો ઘર માું પગ મક્ય
થોડુું ઓછું બોલ. િને એમ ના થાય કે ધણી થાક્યો પાક્યો ઘરે આવ્યો છે િો િેને થોડી શાુંતિ લેવા
દઈએ. િેને થોડો રીલેર્કસ થવા દઈએ .
પત્ની : લે...અમારે રીલેર્કસ ના થવ ુંુ હોય? અમારે ક્યારે થવાન?ુંુ આજે િો ૪ વાગ્યાની રાહ જોવ ુંુ છું
Do You know why “Men” are called “Husbands” and “Women” are called “Wives” after
marriage ?

Ans : In their Houses, the “Men” have to bend too much in front of their Wives, to run the
family smoothly. So they were called “House Bends”, this slowly changed to “Husbands”.
“Women” never trusted their Men and asked too many questions. That made use too many
“Whys”, this slowly changed to “Wives”.
Teacher: Complete the sentence. "Early to bed and early to rise"
Student: "This Man has neither WiFi nor Wife!”

આખી સુંસદમાું સન્નાટો છવાઈ ગયો જયારે રાહુલ ગાુંધીએ કહ્ું ુ કે જનગણમાું રાહુલ રાતવડન ુંુ નામ
છે િો પછી કોહલીન ુંુ નામ કેમ નથી?
બહેનો પોિાના બાળકોને કનૈયો બનાવી ગૌરવ લે છે , પણ જો િેમનો પતિ જરા કનૈયો બનવાનો
ુ ાન બનાવી દે !
પ્રયત્ન કરે િો િેને હનમ
ડોકટર(પેશડટના પતિને): કેમ છે આજે બહેનની િબબયિ?
ુ ારા પર લાગે છે , સવારે થોડુ ઝગડી પણ ખરી...
પતિુઃ આજે િો સધ
Perception makes the difference
Interviewer: How long will you have to work to buy BMW?
Doctor: I think I can buy one in 6-8 months of my practice.
MBA: I need about 11-12 months of hard work.
Engineer: At least 2-3 years of very hard work.
Mr Ratan Tata: I think, about 5 years.
Interviewer: Why so long, Mr Tata?
Mr Ratan Tata: Well, its a big company!

ટીચર: લેસન કેમ નથી ક્?
ું ુ
ભ ૂરો: લાઈટ નોિી.
ટીચર: િો મીણબત્તીએ લખાયને?
ભ ૂરો: પણ બાર્કસ નોિી, બાર્કસ મુંદદરમાું હિી
ટીચર: િો મુંદદરમાુંથી લવાય નદહ?
ભ ૂરો: હુું નાહયો નોિો.
ટીચર: કેમ નોિો નાહયો?

ભ ૂરો: ઉપર ટાકીમાું પાણી નોત.ુંુ
ટીચર: કેમ પાણી નોત?ુંુ
ભ ૂરો: મોટર બુંધ હિી.
ટીચર: કેમ મોટર બડધ હિી?
ભ ૂરો: ટોપા, પેલા િો કીધ ુંુ ત ુંુ કે લાઈટ નોિી!
ુ ા, િારી હાજરી ખ ૂબ જ ઓછી છે એટલે ત ુંુ exam માું નદહ બેસી શકે
ટીચર: લખભ
ુ ા: કોઈ વાુંધો નદહ, હુું બીજ બાપઓ
ુ જેવો નથી, મને કોઈ એવ ુંુ અબભમાન નથી, હુું િો ઉભા
લખભ
ઉભા પરીક્ષા આપીશ.
પહેલા મમ્મી બીવડાવિી હિી કે બહાર નદહ જિો કાન કાપવાવાળો ફરી રહ્યો છે , આજે છોકરાઓ
મમ્મીને બીવડાવી રહ્યા છે કે મમ્મી, બહાર નદહ જિી “ચોટી” કાપવાવાળો ઘ ૂમી રહ્યો છે , “હર કુ ત્તે
કે દદન બદલિે હૈ”.
દુતનયાની વવિી ધરખમ વધિા ભગવાને ઓછા બાળકો માટે લોકોને પ્રોત્સાદહિ કરવા માટે એક
વકીમ કાઢી. ભગવાન પહેલા જવાહરલાલ નહેરુને મળ્યા અને પ ૂછ્ ું ુ કે િને પ ૃથ્વી પર કેટલા
બાળકો છે . નહેરુએ કહ્ું ુ કે એક, એટલે ભગવાને િેને એક રોલ્સ રોઇસ કાર ભેટ આપી. એજ રીિી
ઇન્ડદરા ગાુંધીએ કહ્ું ુ બે બાળકો એટલે ઇન્ડદરા ગાુંધીને બી.એમ.ડબ્લ્્.ુ આપી, ડો.રાધાદિશ્નનને
પ ૂછ્ ુંુ િો િેણે છ બાળકો કહ્યા િો િેને સજરૂપે મારુતિ-૮૦૦ આપી. આ ત્રણે જણા પોિાની
ગાડીઓ લઈને રોડ પાસે ઉભા હિા િો િેમણે ગાુંઘીજીને સાઈકલ પર જિા જોયા. એટલે એટલે
એમણે ગાુંઘીજીને પ ૂછ્ ુંુ કે િમને ભગવાને કેમ આવ ુંુ ક્?
ું ુ ગાુંધીજીએ કહ્ું ુ કે કોઈ ગધેડાએ
ભગવાનને કહ્ું ુ કે હુું “રાષ્ટ્રતપિા” છું એટલે!
ટીચર: ચોમાસામાું વાદળ કાળા કેમ હોય છે ?
જીગો: આખો ઉનાળો િડકામાું રખડે િો કાળા જ થાય ને!(ટીચર રાજીનામ ુ આપી હરીદ્વાર નીકળી
ગયા છે )
ુ ાનુંદ વવામીજીને કોઈકે પ ૂછ્:ું ુ પત્નીના પગ દબાવવાને સેવા કહેવાય કે પ્રેમ?
બાબા સખ
બાબા: પત્ની પોિાની હોય િો સેવા અને બીજની હોય િો પ્રેમ!

રાવણ મરણ પથારીએ હિો એટલે ભગવાને લક્ષ્મણને કહ્ું ુ કે આ તવશ્વમાું નીતિ, રાજનીતિ અને
શસ્ર્કિ ધરાવિો રાવણ મરણ પથારીએ છે િો ત ુંુ િેની પાસે જઈને કઈ શીખી આવ, જે િેનાથી સારું ુ
આ દુતનયામાું કોઈ િને શીખવશે નદહ. લક્ષ્મણ રાવણ પાસે ગયો અને નિમવિક પ્રણામ કરીને
ુ ી જીવન
પોિાને તશખામણ આપવા તવનુંિી કરી. એટલે રાવણે લક્ષમણને લાુંબા આ્ષ્ુ ય અને સખ
માટેનાું ત્રણ ઉપદે શ આપ્યા. ૧- Jio Simથી દુર રહેજે, ૨- Facebookનો ઉપયોગ નદહ કરિો, ૩WhatsAppનો નાદ છોડી દે જે, નદહ િારી હાલિ નરક જેવી થશે!
ુ ે પ્રાથમના કરે , “હે ભગવાન, મને ૧૦૦૦
દે સાઈ અને વાબણયો પડોશી હિા. દે સાઈ રોજ સવારે પ્રભન
રૂતપયા આપ, ૯૯૦ પણ નહીં લઉં અને ૧૦૧૦ પણ નહીં લઉં.” વબણયાને િેની પરીક્ષા કરવાન ુંુ મન
થ્,ુંુ િેણે ૯૯૦ રૂતપયા રૂમાલમાું બાુંધીને દે સાઈના ઘરમાું ફેંક્યા. દે સાઈએ ગણ્યા િો ૯૯૦
નીકળ્યા. હાથ જોડીને ભગવાનને પ્રાથમના કરિો એ કહે, “ત ુંુ કેવો દયાળ છો ભગવાન, દહસાબમાુંય
પાક્કો, ૯૯૦ રોકડા અને ૧૦નો રૂમાલ!". દરે ક વખિે કઈ વાબણયો જ ચતરુ ના હોય!
મહારાજની કથા અને પત્નીની વ્યથા એક જેવી હોય છે . કઈ ખાસ સમજ નથી પડિી છિાું સાુંભળો
છો એવ ુંુ નાટક કરવ ુંુ પડે છે
તવકાસની દદશામાું હરણફાળ. વાહ રે સરકાર! Income tax ની મયામદા ૨. ૫ લાખ અને કીમીલેયર
મયામદા ૮ લાખ. મિલબ ૨.૫ લાખ કમાનારો અમીર કહેવાય અને િેણે tax ભરવો પડે, જયારે ૮
લાખ કમાનારો OBC હોય િો િે ગરીબ કહેવાય. રે લવેની જેમ દે શ પણ પ્રભ ુ ભરોસે.
5 લાખની આવકવાળા ટેક્ષ ભરે અને 8 લાખની આવકવાળાને અનામિ મળે , આઘા રે જો, તવકાસ
હવે ગાુંડો થયો છે . શરમજનક બાબિ િો એ છે કે કાશ્મીરી પુંદડિો દદલ્હી/્.ુ પી.માું સફાઈવાળા
િરીકે કામ કરે છે , િાહ્ણો ભીખ માગે છે . અનામિની આજે એમને જરૂર છે . પણ એમની વોટીંગ
શસ્ર્કિ કેટલી? એટલે જ બધા પક્ષો એમને ધોઈને પી ગયા છે .
1974 में आयी र्ी कफकम "रोटी", 1982 में आयी कफकम "अंगरू ", कफर 1982 में "नमकीन",

2004 में "चॉकलेट", 2009 में तैयार हुई "आलू चाट", 2012 में आई "बफी", इतने सालों तक
खाते रहे तो कफर 2017 में तो आना ही र्ा। "टॉयलेट"

પહેલો તમત્ર: કેમ આજકાલ શાયરી નથી લખિો?
બીજો તમત્ર: નદહ ભાઈ, જેના માટે લખિો હિો િેના લગ્ન થઇ ગયા
પહેલો તમત્ર: િો િો પછી તવરહમાું િો વધારે ચોટદાર શાયરી લખાય!
બીજો તમત્ર: ત ુંુ સમઝિો નથી યાર, એની જોડે જ મારા લગ્ન થઇ ગયા!
છગન: મગન, િારી આંખ કેમ સ ૂઝેલી છે ?
મગન: હુું મારી પત્ની માટે કેક લાવ્યો હિો એટલે!
ુ ાવાને શુંુ લેવા દે વા?
છગન: કેક અને આંખ સઝ
મગન: મારી પત્નીન ુંુ નામ “િપવયા” છે પણ કેકવાળાએ કેક પર લખ્ ુંુ હત,ુંુ “હેપ્પી બથમ ડે
સમવયા”
પત્ની રાિે આકાશમાું િારાઓ િરફ જોઇને(પોિાના પતિને): એવી કઈ વવત ુ છે કે જે િમે રોજ
જોઈ શકો છો પણ િોડી નથી શકિા?
પતિ: હુું નદહ બિાવ,ુંુ ત ુંુ ગવુ સે થઇ જઈશ
ુ ા સમ, નદહ ગવુ સે થાઉં, પ્લીઝ બિાવોને
પત્ની: પપ્પન
પતિ: િારું ુ મોઢુું!
એક ગધેડો મુંદદરની સામે બેસી રહેિો હિો. એ પણ માણસોને જોઇને આખો દદવસ ભગવાનન ુંુ
ુ થઈને િેને વરદાન માુંગવા કહ્.ું ુ ગધેડાએ કહ્ું ુ કે આગલા
ધ્યાન ધરવા માુંડયો. ભગવાને ખશ
જડમમાું મને ગધેડો જ બનાવજો. ભગવાને કહ્,ું ુ અમે િને બે વાર ગધેડો બનાવી નદહ શકીએ.
એટલે ગધેડાએ કહ્ું ુ મને પ્રભ,ુ મને આગલા જડમમાું પતિ બનાવી દે જો!
ભગવાન: ચાલાકી નદહ કર, િને કહ્ું ુ ને કે બે વાર ગધેડો નદહ બનાવી શકીએ!
સારો પતિ કોઈને નથી મળિો, જે મળ્યો છે એને જ ઠપકારીને સારો બનાવવો પડે છે
ુ ીમ કોટમ નો ચકુ ાદો આવ્યા પછી બધા પતિઓ ખશ
ુ ખશ
ુ ાલ થઇ ગયા
“રાઈટ ટુ પ્રાઈવસી” માટે સપ્ર
છે . કારણ કે હવેથી પત્ની પતિને, િમે ક્યાું છો?, િમે ક્યારે પાછા આવશો?, િમે કોની સાથે વાિ

કરિા હિા?, િમારો આજનો પ્રોગ્રામ શુંુ છે ?, િમે અત્યારે કોની સાથે છો? કારણ કે આ બધા પ્રશ્નો
પતિની પ્રાઈવસીનો ભુંગ કરે છે એવ ુંુ મારું ુ ચકુ ાદાન ુંુ અથમઘટન છે . િમારું ુ શુંુ માનવ ુંુ છે ?
જેટલીને કહો કે ભેગાભેગી ૨૧, ૫૧, ૧૦૧, ૧૫૧, ૨૦૧ની નોટુંુ ય છાપી જ નાખોને, શુંુ કે ચાુંદલા વધાવા લખાવવામાું હેલ ું ુ પડે!
શ્રીમાન ૨૦૦૦ અને શ્રીમિી ૫૦૦ નવેમ્બર-૨૦૧૬થી “હેપ્પીલી મેરીડ” હિા, નવ મદહના પછી
ુ ની પધરામણી થઇ!
મોદીકૃપાથી રૂ.૨૦૦વાળી બેબી અને રૂ.૫૦વાળા પત્ર
ુ માું રામને નામે પથરા િરી શકે અને કળ્ગ
ુ માું પોલીટીશ્યનો આશારામ, રામપાલ કે
સિ્ગ
રામરહીમના નામે િરી ગયા છે . ૭૦ બાળકોના કમોિનો આ લોકોને અફસોસ નથી પરું ત ુ એક
રામરહીમને સજ થઇ િો પોલીટીશ્યનોના બેદકિંગથી કેવા દે ખાવો થઇ રહ્યા છે ?
પતિ: મને ખબર નથી પડિી કે ત ુંુ કિ
ૂ રું ુ લેવાની આટલી જીદ શા માટે પકડીને બેઠી છે ?
પત્ની: આમ એકલ ું ુ એકલ ું ુ લાગે છે , િારા ઓદફસે ગયા પછી કોઈક િો જોઈએ ને કે મારી આગળ
પાછળ આંટા મારે !
ગમે િેટલા સતુ વચાર મોકલો પણ માણસ phoneની low battery સીવાય કોઈ વાિ seriously
લેિો જ નથી!
ુ વ ુ પડે" અને પરબણિ પરુ ુ ષો દ્વારા
પરબણિ સ્ત્રીઓ દ્વારા બોલાત ુંુ સૌથી મોટુ જૂઠ, "મારે એમને પછ
બોલાત ુ સૌથી મોટુંુ જૂઠ, એમા એને શ ુ પ ૂછવાન ુંુ હોય?
જો િમે િમારા પતિ માટે વ્રિ નદહ રાખિા હોય છિાું િમારો પતિ વવવથ અને િુંદુરવિ હોય િો
જરૂર કોઈ બીજી એને માટે વ્રિ રાખિી હશે, આજે જ િપાસ કરો!
એક ભાઈએ િેની પત્નીને બેંકમાું પૈસા લેવા મોકલીને નોકરીએ ગયા. પતિ ઘરે આવ્યો અને
પત્નીને પ ૂછ્,ું ુ પૈસા લાવી?

પત્ની: ધોમ ધખિા િાપમાું બહાર લાઈનમાું કેટલા કલાક ઉભી રહી, મારો વારો આવ્યો ત્યારે
ર્કલાકમ ચા પીવા ગયો અને આવ્યો ત્યારે મેં ચેક આપ્યો િો કહે, સોરી મેમ, પૈસા નથી!
ુ ીમાું મારા પર પુંદર વેલણ િોડી નાખયા છે િો પેલાને એક મારવ ુંુ હત ુંુ
પતિ: આમ િો િે આજ સધ
ને!
પત્ની: આજે સોળમ ુંુ વેલણ ત ૂટશે, પેલાએ કહ્ું ુ ખાિામાું પૈસા નથી!
ુ ી જવાના છે
સવાર સવારમા એક જયોિીષ ભટકી ગયા. હાથ જોઇને કહ્,ું ુ િારા નસીબ ખલ
કરોડપતિ બાપની એકની એક દદકરી સાથે લગ્ન થવાનો યોગ છે , લાવ 500 રૂપીયા દબક્ષણા.
મે કહ્,ું ુ દાદા 1000 લઈ લો, પણ એ કહેિા જવ કે આ બે છોકરા અને એમની મમ્મી વેકેશન
કરવા ગયા છે િેમન ુંુ શ ુ કરવાન?ુંુ
એક ભાઈએ એના તમત્રને પ ૂછ્,ુંુ િમારે કેટલા બાબા?
તમત્ર: બાબા બાબા નહી કહેવાન,ુંુ કેટલા દીકરા એમ પ ૂછવાન!ુંુ સમજયો?
આશારામનો પણ નદહ, રામપાલનો પણ નદહ, રામરહીમનો પણ નદહ, વકીલ િો સલમાનખાનનો
શ્રેષ્ઠ કહેવાય, અડધો કલાકમાું જમીન પર છોડાવી લાવ્યો!
अकेला ही चला र्ा जातनब-ए-जेल मगर, बाबा आते गए और काकफला बनता गया - आशाराम
પુંદર વષમ પહેલા નોદકયાનો સાદો મોબાઇલ ફોન 33000નો આવિો અને સોન ુ 4500માું િોલો
મળત ુંુ હત,ુંુ આજે સોન ુ 33000 અને નોદકયા મોબાઇલ 1200 રૂતપયામા થઈ ગયો એટલે મોંઘવારી
વધી નથી ખાલી આડી અવળી થઈ ગઈ છે .
પુંદર વરસ પહેલા સમોસ ુ ૧ રૂતપયામા આવત ુ અને મોબાઈલ કોલ ૮ રૂતપયા હિો, હવે સમોસ ુ ૮
રૂતપયાન ુંુ થઈ ગ્ ુ અને ફોન કોલ ૧ રૂતપયામા થઈ ગયો એટલે મોંધવારી વધી નથી પણ આડી
અવળી થઈ ગઈ છે – નરે ડર મોદી
ુ : સુંજય દત્તે એક સમાચારમાું કહ્ું ુ કે લોકો મને પ્રેમને લઈને “બાબા” કહીને બોલાવે
િેકીંગ ડ્ઝ
છે , મારો કોઈ આશ્રમ નથી!

લગ્ન વખિે મારી પાસે સાિ થી આંઠ શટમ હિા. લગભગ કાયમ એવ ુંુ થત ુંુ કે પત્નીને લેવા જિો
ુ મને કહ્ું ુ
ત્યારે સફેદ શટમ જીડસ પર પહેરીને જિો હિો. એટલે એક વાર મોકો જોઇને મારી સાસએ
ુ ,
કે શુંુ િમારી પાસે આ એક જ શટમ છે કે કાયમ િે જ પહેરીને આવો છો? મેં જવાબ આપ્યો સાસજી
િમારે પણ ચાર ચાર દીકરીઓ છે િો પછી આને જ કેમ કાયમ મારી સાથે મોકલો છો? બસ, ત્યાર
પછી સાસરે જવાન ુંુ જ બુંધ થઇ ગ્,ુંુ સાળો જ એને મ ૂકી જિો હિો!
પતિ: ત ુંુ તપયર જય ત્યારે િને કેવ ુંુ લાગે છે ?
પત્ની: અમે ભલે ૪૦-૫૦ વરસના હોઈએ પણ તપયર જિા જ ૧૬થી૧૮ વરસની ઉંમરવાળી
લાગણી થાય છે . અને િમે કહો િમને ૧૬થી૧૮ વરસની ઉંમરવાળી લાગણી ક્યારે થાય છે ?
પતિ: બસ, અમારું ુ પણ િારા જેવ ુંુ જ છે , ત ુંુ તપયર જય ત્યારે એ લાગણી થાય!
गैर ब्राह्मण जब संत बनता है तो आशाराम, राम रहीम, रामवक्ष
ृ , रामकृपाल बनता है और ब्राह्मण
जब सन्त बनता है तो तल
ु सीदास एवम शंकराचायथ बनते है , सन्त की मयाथदा एवं पववत्रता

ब्राह्मणोंने ही बना रखा है , पर ब्रह्मष्न्वरोधी समाज गैर ब्राह्मण सन्तों को समगर्थत करके
अपरागधयो को जन्म दे ते हैं, ये जाततवाद मात्र नही पर सन्त की मयाथदा में रहना सबके वश की
बात नही। चोला बदल कर बाबा तो बन जाओगे पर ब्राह्मणों वाले संस्कार कहा से लाओगे - जय
परशरु ाम
Mumbai paralysed by rains, train, bus services are suspended, school, colleges closed. Only
Emergency services like “wine shops” and “bars” will remain open.
મોબાઇલમાું એટલા ગણપિી બાપ્પા ભેગા થઈ ગયા છે કે તવસિનમાું આખે આખો મોબાઇલ જ
પધરાવી દે વો પડશે!
જે ઝડપે “બાબા” લોકો જેલમાું જઈ રહ્યા છે િે જોિા એવ ુંુ લાગે છે કે “આવથા” ચેનલન ુંુ સીધ ુંુ
પ્રસારણ જેલમાુંથી જ થશે
ગપ્ુ િાજીને ઘરે શમામ જી ગયા. ગપ્ુ િાજીએ પોિાના છોકરાઓની ઓળખાણ કરાવી. આ મારી દીકરી
“રાણી”, લગ્ન પહેંલા અમે મબ
ુંુ ઈ “રાણીબાગ” ફરવા ગયા િેના પરથી એન ુંુ નામ “રાણી” રાખ્,ુંુ

ુ માટે આગ્રા “િાજમહાલ”
આ મારો છોકરો “િાજ”, લગ્નના પાુંચ વરસ પછી અમે બીજ હનીમન
જોવા ગયા હિા એટલે એન ુંુ નામ “િાજ” રાખ્ ુંુ છે . આ મારો નાનો છોકરો “કોહીનરુ ”, ત્યાું જ
શમામજીએ એમને વચ્ચે અટકાવીને કહ્ું ુ એનો મિલબ િમે લુંડન કોહીનરુ નો હીરો જોઈ આવ્યા છો?
ગપ્ુ િાજી: અરે ભાઈ એવ ુંુ નથી, વાિ જ જવા દોને. અમે “કોહીનરુ ” કોડડોમ વાપરિા હિા પણ એ
િાડડે દગો કયો એટલે!
ુ ચાપ બેસો’ આ વાક્ય િમને KG/નસમરી બાદ છે ક લગ્ન પછી સાુંભળવા મળશે!
‘ચપ
નાનકો: અમે ૪૫ ભાઈ બહેન છીએ
જીવલો: િો િમારે ઘરે કોઈ “કુ ટુંુ બ નીયોજન”વાળા નદહ આવ્યા?
નાનકો: આવ્યા િો હિા પણ અમે લેશન કરિા હિા અને લોકો કોબચિંગ ર્કલાસ સમજીને જિા રહ્યા!
પતિ -પત્ની કારમાું કોઈ લગ્નમાું જિા હિા, એટલામાું પુંકચર પડ્.ું ુ બુંને નીચે ઉિયામ . પતિ ટાયર
ુ ાવી?
બદલવાના કામે વળગ્યો અને પત્ની એ કચ કચ ચાલ ુ કરી. કેમ પુંકચર પડ્?ું ુ હવા નિી પર
ટાયર જુન ુંુ છે ? વપેર વ્હીલ છે ? ટાયર બદલવાન ુંુ સાધન છે ? િમને ફાવશેને? કપડાન ુંુ ધ્યાન
રાખજો, લગનમાું જવાન ુંુ છે , મોડુું થશે. એવામાું એક બાઈકવાળો આવ્યો અને પ ૂછ્ ું ુ શુંુ હુું કઈ
મદદ કરી શકુું ?
ુ ી હુું ટાયર બદલી લઉં!
પતિ: હા ભાઈ, થોડી વાર મારી પત્ની સાથે ગપ્પા મારોને! ત્યાું સધ
પતિ એ પત્ની ને ઘરનો દહસાબ લખવાન ુંુ સમજવી દીધ ુંુ હત.ુંુ મદહનાના અંિે પતિ દહસાબની કોપી
જોવા બેઠો. િો કોપીમાું ઘણી જગ્યાએ રા.જ. 5000રૂ., રા.જ.1000રૂ., રા.જ.300રૂ. એવ ુંુ લખેલ ું ુ
હત.ુંુ
અંિે પતિથી ન રહેવા્,ુંુ િેણે પત્નીને પ ૂછ્ ું ુ : આ રા.જ.નો શુંુ અથમ થાય?
પત્નીએ સહજિાથી કહ્ું ુ : રા.જ. નો અથમ છે .... “રામ જણે!”
દરબારની ઑદફસમાું મહેમાન આવ્યા િો દરબારે બુંદુક લઇને બહાર નીકળી બે ભડાકા કયામ .
મહેમાન: કેમ ભડાકા કયામ?
દરબાર: એ િો ચાવાળાને બે ચા કીધી!

ુ ળધાર વરસાદમાું ક્યાું
મેગ્ડોનલ્ડ, કે.એફ.સી., ડોતમનો જેવી મલ્ટીનેશનલ કું પનીઓ મબ
ુંુ ઈના મશ
ખોવાઈ ગઈ? જયારે રોડ ઉપર લારીમાું પાુંવવડા, ચા-બબવકીટ વેચનાર ગરીબ લોકોએ મફિમાું
લોકોને ખવડાવ્્.ુંુ તધક્કાર છે આવી મલ્ટીનેશનલ કું પનીઓએ સાબબિ કરી દીધ ુંુ કે “નામ બડે દશમન
ખોટે”. જયારે ગરીબ લારીવાળાઓએ સાબબિ કરી દીધ ુંુ કે શા માટે ભારિીય સુંવકાર દુતનયામાું ઊંચ ુંુ
ુ ઈ એરપોટમ બહાર
નામ ધરાવે છે ! દસ કી.મી. ચાલીને એરપોટમ પર આવેલા એક તમત્રે કહ્ું ુ કે મબ
ુ ાફરોને મફિમાું ચા-બબવકીટન ુંુ તવિરણ કરિા હિા અને ભારે વરસાદમાું
ઝુપડપટ્ટીવાળાઓએ મસ
ટ્રાદફક ર્કલીયર કરવામાું મદદ કરિા હિા. જયારે હ્વુ ટનમાું બી.બી.સી.નાું રીપોટમ પ્રમાણે રાત્રે
લટ
ું ુ ફાટ અને ગડ
ું ુ ાગીરીને લઈને નાઈટ કરફયું ુ લાદવામાું આવ્યો છે .
ુ ક
ધમમના નામે વોટ માટે ભડકાવનારા રાજકીય નપસ
ું નેિાઓએ પણ બોધ લેવા જેવો છે કે
મબ
ુંુ ઈમાું ભયુંકર વરસાદમાું દહિંદુઓએ મુંદદરો, મસ્ુ વલમોએ મવજીદો, બિવિીઓએ ચચમ અને બીજ
બધા ધમોના લોકોએ પોિાના ધમમવથાનો કોઈપણ જિના ભેદભાવ વગર લોકોને આસરો આપવા
ુ ક
માટે ખલ્ુ લા મ ૂકી દીધા હિા. જયારે પેલા નપસ
ું નેિાઓ પોિાને અને ફેતમલીને બચાવવાની
દફકરમાું બહાર નહોિા આવ્યા. ઘરે બેસીને તનવેદનો કરિા હિા.
मोदीजी, आप केवल एक ऐलान कर दीष्जए कक कल से गाय का गोबर 3 रु./ प्रतत ककलो के दर
से सरकार द्वारा खरीदा जाऐगा और इस गोबर से जैववक खाद तर्ा मीर्ेन गैस का उत्पादन

ककया जाऐगा. ववश्वाश कीष्जए कक रातों-रात सड़क पर घूमने वाली गौ माता घरों में बंध जाऐंगी
और दे श की खाद व गैस की ववदे शों पर तनभथरता की समस्या खत्म होजाएगी. एवम गौ-मूत्र
प्रतत लीटर 2/ रुपया. मतलब दे श को सोने की गचड़ड़या बनने से कोई नही रोक पाएगा और
कत्लखाने भी बंद होजाएंगे ।
કોંગ્રેસ મુંત્રાલયે એક આદે શ જરી કયો છે કે આજથી “રાહુલજી”ને ભલે કોઈ પપ્પ ુ કહે પરું ત ુ
“રાહુલબાબા” કહેવ ુંુ નદહ!
પતિ: આમિેમ આંટાફેરા શુંુ કરવા મારે છે , જઈને “બ્લ ુ વ્હેલ” ગે મ રમ
પત્ની: હુું િો નાનપણથી જ “બ્લ ુ વ્હેલ” ગે ઈમ રમ ુંુ છું, િમારી જોડે લગ્ન કરવાની મારી છે લ્લી
ચેલેંજ હિી!

ુ પ્રસુંગે ઓડમ ર લેવામાું આવે છે .
ખાણી-પીણીવાળાને ત્યાું હુંમેશા બોડમ મા્ું ુ હોય છે , લગ્ન િેમજ શભ
ુ પ્રસુંગ નદહ ગણિા હોય?
આ લોકો ખરે ખર લગ્નને શભ
લોજીકમા કોઈ માનત ુંુ નથી, બધા ને મેજીકમા જ રસ છે . એટલા માટે જ દે શમાું વૈજ્ઞાતનક કરિાું
બાવા વધ ુ ફેમસ છે
ભલ ભલાું ચમરબુંધી અથમશાસ્ત્રીઓ ના મગજ ચકડોળે ચડાવે િેવ,ુ કાચા પાપડ પર 0 %
ટેક્ષ(GST), એજ પાપડને સામાડય હોટલમા શેકીને કે િળીને આપવામા આવે િો 5 % ટે ક્ષ(GST),
એજ પાપડને એરકડડીશન હોટલમા શેકીને કે િળીને આપવામા આવે િો 12 % ટે ક્ષ(GST), એજ
પાપડને ફાઈવ વટાર હોટલમા શેકીને કે િળીને આપવા મા આવે િો 28 % ટે ક્ષ(GST). કોઈ એ
શેર સઠ
ુંુ ખાધી હોય િો આ કોયડો ઉકેલી બિાવે. આઘા રે જો તવકાસ હવે ગાુંડો થયો છે !
ુ ીમાું જેટલા અબજોપતિ બાબાઓ પકડાયા િેમાુંથી એક પણ ગજ
ુ રાિનો નથી, કારણ કે
અત્યાર સધ
અમે લોકો બાબાઓને વાટકી લોટથી વધારે કઈ આપિા નથી અને વધારે જ્ઞાન કોઈના બાપ
પાસેથી લેિા પણ નથી!
લગ્ન એટલે શ?ુંુ ધ ૂમધામથી પોિાની જ સોપારી આપવી!
मरीज अपना ऑक्सीजन खद
ु लायें=योगी, यात्री अपनी जानकी रक्षा स्वयं करे =प्रभु, मध्यम वगथ
अपना ख्याल खद
ु रखे=जेटली, जनता अपनी सरु क्षा खद
ु करे =खट्टर, मेरा क्या है मैं तो झोला
उठा कर चल दं ग
ू ा=मोदी

મહાભારિ અને રામાયણમાું શુંુ ફરક છે ?
વકીલ: મહાભારિ “લેડડ ડીવપ્્ટ
ુંુ ”નો કેસ છે અને રામાયણ “કીડનેપીંગ”નો કેસ છે !
ટીચર: જીગા, જો સાચા દદલથી પ્રાથમના કરવામાું આવે િો જરૂર સફળ થાય છે
જીગો: જવા દો ને સાહેબ, જો એવ ુંુ થત ુંુ હોિ િો િમે મારા સર નદહ પણ સસરા હોિ!
બાપ ુ હોસ્વપટલમાું સારવાર કરાવિા કરાવિા નસમના પ્રેમ માું પડયા. એણે નસમના નામે બચઠ્ઠી લખી

I love you sister, આપને મેરા દદલ ચરુ ાબલયા હૈ. નસે વળિી બચઠ્ઠી લખી, ચલ જુઠ્ઠ.ે હમને િો
તસફમ દકડની ચરુ ાઈ હૈ, દદલકો િો હાથ ભી નદહ લગાયા
હાઈવે પર બોડમ લખવાવાળાને કોઈ સમજવો યાર. લખે કે "ઘરે કોઈ િમારી રાહ જુએ છે ". વાહન
ચાલક "કોણ આવ્્ ુંુ હશે?" એમ તવચારીને જણવાની ઉત્કું ઠામાું ગાડીની વપીડ વધારી દે ને કદાચ
ના બનવાન ુંુ પણ બને. એના બદલે લખે કે "ઘરે પજત્ન રાહ જુએ છે " પછી જુઓ બુંદો કેવી
આરામથી ગાડી ચલાવે!
અણવર: ગોરબાપા, કડયાને ડાબી કોર બેહવાન ુંુ કે જમણી કોર?
ગોરબાપા: ગમ્મે એનીકોર બેહાડ, લગન પછી માથા ઉપર જ બેહવાની છે !
हज और गंगा स्नान तो गरीबों का नजररया है , वरना अमीरों के पाप तो High Court और
Suprime Court धोता है !
િમારી િબબયિન ુંુ ધ્યાન રાખજો, નવમો મદહનો બેસી ગયો છે !
બુંબાવાળાને મબ
ુંુ ઈના પાણીના પ ૂરમાું એક મેસેજ મળ્યો, “હુું મારી પત્ની સાથે ભેરવાઈ ગયો છું,
મને જલ્દીથી એનાથી છૂટો કરો નદહ િો વગર મોિે મરી જઈશ!
નોટબુંધી પછી હવે “બાબા”ઓની નસબુંધીની દે શને સખિ જરૂર છે !
Jail Reservation Chart : 1. ASARAM-Confirm, 2. RAMPAL-Confirm, 3. RAM RAHIM-RAC, 4. TOO
MANY–Waiting List
પતિ: જો હુું એટલો બધો ખરાબ હિો િો પછી આગલા જડમમાું શુંુ કામ ભગવાન પાસે મને માુંગી
રહી છો?
પત્ની: િારી પાછળ આટલી બધી મહેનિ કરીને ટ્રેન કયામ પછી બીજ જડમમાું પાછી કોણ
માથાફોડી કરે !
ુ ે ટ્રાદફક પોલીસે પકડયા, લાઇસડસ બિાવ
રાજકોટમાું બાપન
બાપ:ુ સાહેબ લ્યો ચા પાણીના 100₹, પિાવી દયો ને...

પોલીસ: સારુ લાવ, પણ આગળ કોઈ રોકે િો "બાપા સીિારામ" બોલજે એટલે િમને જવા દે શે.
ુ મારી, ગાડી ઉભી રાખ, લાઈસડસ બિાવ!
બાપ ુ બે દદવસ પછી પાછા પકડાયા. પોલીસે બમ
બાપ:ુ સાહેબ, “બાપા સીિારામ”
પોલીસ: આજે “જય જલારામ” કોડ છે , અહી રોજ કોડ બદલાય છે , લાવો ૨૦૦ ₹
ટીચર: એક ટોપલામાું ૧૦ કેરી હિી એમાુંથી ત્રણ સડી ગઈ િો કેટલી કેરી રહેશે?
છોકરો: ૧૦
ટીચર: એ કેવી રીિે?
છોકરો: જે સડી ગઈ િે પણ કેરી જ હિી, સડવાથી કેરી થોડી કેળા બની જવાની હિી!
બાળપણમાું જયારે અમે દોવિને એના ઘરે બોલાવવા જિા ત્યારે એના મમ્મી-પપ્પા એવી રીિે
ઘ ૂરકિા હિા જણે અમારે િાલીબાન જોડે સબુંધ હોય. આટલા વરસો પસાર થઇ ગયા કશુંુ
બદલા્ ુંુ નથી. બસ બદલા્ ુંુ હોય િો હવે દોવિની પત્ની ઘ ૂરકે છે !
તથયેટરમાું બાજુવાળાની ઉધરસથી ત્રવિ થઈ એક તમત્રએ કહ્,ું ુ આ ટીકડી મોમાું રાખો, ચાવિા
નહીં. ચમત્કાર, ઉધરસ બુંધ. તપર્કચર છૂટિા દવાન ુંુ નામ પ ૂછ્,ું ુ િો કે લેંઘાન ુંુ બટન આપ્્ ુંુ ત!ુંુ
કોઈએ નોટીસ ક્ું ુ કે જયારથી બાબા રામ-રહીમ જેલમાું ગયા છે ત્યારથી સ્ત્રીઓના ચોટલા
કપાવાન ુંુ બુંધ થઇ ગ્ ુંુ છે ?
દે શ બદલાઈ રહ્યો છે , તવદે શ(સષ્ુ મા વવરાજ) અને રક્ષા(તનમમલા સીિારામન) સ્ત્રીઓ સુંભાળશે,
જયારે ઘર રાજનાથ સુંભાળશે!
ુ તવકાસ ગાુંડો થઈ ગયેલ હોઇ અમારા કહ્યાુંમાું નથી એ ગમે ત્યારે
જિ જણાવવાન ુંુ કે અમારો પત્ર
ટ્રેન ઉંધી નાખે છે , ચાલ ુ બસના ટાયર કાઢી નાખે છે , રવિા ખોદી નાખે છે , બજરમાુંથી જુની કરું સી
ુ
ગાયબ કરી દે છે , સરકારી હોસ્વપટલમાુંથી દવાઓ ગાયબ કરી નાખે છે , ગમે ત્યારે તવજળી ગલ
કરી નાખે છે , આમ િરે હ િરે હની હરકિો કરી અમો વાલીઓને હેરાન પરે શાન કરી રહ્યો છે
આજદદન બાદ તવકાસની આવી હરકિો માટે અમારી કે અમારા પ ૂવમજોની કોઈ જવાબદારી રહેશે

નહીં. િેની ઓળખ ની તનશાની એ છે કે જો કોઈ વ્યદકિ ઝાડુ પકડીને વવચ્છ જગ્યાની સફાઈ
કરિો હોય િો એ જ અમારો તવકાસ છે અને િેનાથી છે ટા રહેવ.ુંુ
હવે ચીનને ભારિની સુંરક્ષણની વ્્ ૂહરચના ખબર નદહ પડે, કારણ કે સ્ત્રી(તનમમલા સીિારામન)ને
સમઝવી મશ્ુ કેલ નદહ અશક્ય છે !
ઇંદદરાની ગરીબી ત્રીસ વષે પણ ડાહી ન થઈ અને મોદીનો તવકાસ ત્રણ વષમમાું જ ઞાુંડો થઈ ગયો!
બસ કું ડકટર: બોલો બેન, કેટલી ટીકીટ આપ?ુંુ
બહેન: એક આખી અને એક અડધી
કું ડકટર: અડધી કોની?
બહેન: અમારા એ અડધા મગજના છે , હાફ મેડ છે માટે એમની અડધી અને મારી આખી
કું ડકટર: િો પણ બહેન બે આખી જ ટીકીટ લેવી પડશે
બહેન: પણ કેમ?
કું ડકટર: િમારા એ ભલે હાફ મેડ ભલે હોય, પણ િમે દોઢ ડાહ્યા લાગો છો એટલે િમારી દોઢ
ટીકીટ!
ડોર્કટર: બીમારીન ુંુ ચોક્કસ કારણ નથી જડત,ુંુ કદાચ દારૂ પીવાથી આવ ુંુ થત ુંુ હોય!
દદી: વાુંધો નદહ સાહેબ, મારે ઉિાવળ નથી, િમને "ઉિરી" જય પછી આવીશ!
છોકરો: પપ્પા, હમારા વાતષિક દદવસના પ્રોગ્રામમાું હુું નાટકમાું ભાગ લેવાનો છું
પપ્પા: શાનો રોલ કરવાનો છે ?
છોકરો: પતિનો
પપ્પા: મ ૂરખના સરદાર, કોઈ ડાયલોગ બોલવાના હોય એવો રોલ લેવો જોઈએને!
લડકી: ડો.સાહબ, આંખે દદખાનીથી? જટ ડોર્કટર(હદરયાણવી): દદખા કે િો દે ખ?
કોલેજમા આપેલા ટે બલેટ Made in china અને પાછા આપણને ચાયનાની વવત ુ વાપરવાની ના
પાડે છે , આધા રહેજો જો તવકાસ હડકાયો થયો છે !

લડાઈમાું િમે કોઈપણ સ્ત્રીને જીિી નદહ શકો, એટલે જ મોદીએ તનમમલા સીિારામનને સુંરક્ષણ
પ્રધાન બનાવ્યા!
કોંગ્રેસની એક દદકરી હિી “મોંઘવારી”. એને ભાજપે બદનામ કરી, પછી એને દત્તક બલધી. હવે એન ુંુ
બલિંગ પદરવિમન ક્,ું ુ “તવકાસ” નામે આજકાલ ઓળખાય છે !
મોદીએ સીિારામનને સુંરક્ષણ પ્રધાન કેમ બનાવ્યા? મોદીને એમના વ્યાપારી બાવાઓએ સલાહ
ુ ના ભક્ક
ુ ા બોલાઈ જશે! રામઆપી કે સીિા-રામ ભગવાન સાક્ષાિ આપણી સાથે હોવાથી શત્રઓ
રહીમના પાુંચ કરોડ વોટનો ખાડો િો ગમે િેમ પરુ વો પડશેને!
નરે ડર મોદીની આગાહી, લખવ ુ હોય ત્યાું લખી લેજો, ટુંુ ક સમયમા આખ ુ ભારિ શની શીંગાળાપરુ
જેવ ુ થઈ જશે, કયાુંય િાળાની જરૂર નહી પડે. મોદી બધાના ઘરમાું કાુંઇ બાકી રાખશે િો ચોર
આવશેને?
૨૦૦₹ની નોટ ફર્કિ જૂના થયેલા જમાઈઓ માટે લોંચ કરવામાું આવી છે , કારણકે ૧૦૦₹ ઓછા
લાગે અને ૫૦૦₹ વધારે થઈ જય.
પતિ: જયારે હોય ત્યારે ખોટા ખચામ કયામ કરે છે
પત્ની: મારા જ ખચામ ખોટા લાગે છે , િમે મોટા મોટા ખોટા ખચામ કરો એન ુંુ કઈ નઈ? કેમ?
પતિ: લે, મેં વળી ક્યારે એવા ખોટા ખચામ કયામ?
પત્ની: કેમ, મોટા મોટા વીમાના પ્રીતમયમ ભરો છો, પણ મરિા િો છો નઈ!
ુ વો"
ટીચર: આ કહેવિનો અથમ સમજવ, "સાપ ની પછ
ું ૂ ડી પર પગ મક
તવદ્યાથી: પત્નીને તપયર જિી રોકવી!
ુ ગયો
તપિા દીકરાના રૂમમાું જય છે અને જુવે છે કે દીકરાની આંખો પર ચશ્માું છે અને થાકીને સઈ
ુ ીને એના વાળમાું ધીમે ધીમે હાથ ફેરવે છે .
છે . તપિા દીકરાની પાસે બેસીને પવુ િક સાઈડમાું મક
એના ચશ્માું ઉિારે છે અને પછી જોરમાું થપ્પડ મારે છે અને ગવુ સે થઈને બરાડીને કહે છે ,

હરામખોર, મારા વોટ્સઅપ પર એક તમનીટ પહેલા જ “ઓનલાઈન” હિો, મને શુંુ કેજરીવાલ
સમજે છે ?
તવચારવા જેવી વાિ છે . સ્ત્રી બધ ુંુ જ સહન કરી લે છે અને પરુ ુ ષ એ સ્ત્રીને સહન કરી લે છે િો
વધારે મહાન કોણ કહેવાય?
અરે , આ તવકાસને કોઇ સમજવો, અમે લોકોએ મિ દાઉદને પકડવા આપ્યો હિો. એ લોકો
વારું વાર હાદદિ કને પકડીને લાવેછે!
Whatever you send comes back to you ten times. It is not Karma, It is WhatsApp...
જે લોકોને બહાર ગામ જવ ુંુ હોય િેમણે ડેપોમાું ફોન કરીને પ ૂછવ ુંુ આજે બસ આવવાની છે કે
તવકાસની જનમાું ગઈ છે ?
ज्यादा ख्वादहशें मैं रखता नही ग़ाललब, बस उतना दे दे माललक ष्जतना एक डेरे वाले(रामरहीम)
फकीर के पास र्ा.
For the 1st time in the history of india "Need" "Comfort" & "Luxury" are sold at the same
price..!! Tomato...Rs.70, Petrol...Rs.70, Beer can…Rs70

રતવશુંકર પ્રસાદ કહે છે : "મોદી ગુંગા જેવા પતવત્ર."
ઉમા ભારિી કહે છે : "ગુંગાની સફાઈ જરૂરી." આમાું આપણે શુંુ સમજવ?ુંુ
કૌન બનેગા કરોડપતિમાું મને 7 કરોડનો સવાલ પ ૂછવામાું આવ્યો. દુતનયામાું સૌથી ખિરનાક સ્ત્રી
કઈ? મેં 7 કરોડ જવા દીધા, પણ એ સ્ત્રીન ુંુ નામ ના આપ્્ ુંુ િે નાજ આપ્્.ુંુ િેલ લેવા ગયા 7 કરોડ
રૂતપયા, સાુંજે પાછું ઘરે પણ જવાન ુંુ હત ુંુ ને?
“ટીચસમ ડે”ના દદવસે બીજ કોઈ પણ કરિા પહેલા િમારી પત્નીને ફૂલો આપો કારણ કે િમે એના
જેટલા લેકચરો બીજ કોઈ પાસે સાુંભળ્યા નદહ હોય!

ુ ે ઈડટરવ્્ ૂમાું પ ૂછવામાું આવ્્ ુંુ કે “સાઈકલોન” શુંુ છે ?
બાપન
બાપ:ુ સાયકલ માટે આપવામાું આવિી લોન!
મગન તવમાના એજ ુંડટ પાસે પહોંચ્યો અને બોલ્યો, ‘સાહેબ મારી વીમો ઉિરાવેલી ગાડી ચોરાઈ
ગઈ”.
વીમા એજ ુંડટ: “કાુંઇ વાુંધો નહી બોલો બીજી નવી ગાડી જોઇએ છે કે પૈસા?
મગન “એમ કરોને બીજી નવી ગાડી આપી દો. થોડી વાર રહીને, ને સાહેબ મારે મારી વહુ
સુંતડુ ીનો તવમોય ઉિરાવવો છે !
સરકાર કહે છે કે એક છોકરી ભણે િો બીજ ચાર લોકોને તશબક્ષિ બનાવે છે , પણ છોકરી ભણે છે
ત્યારે કોલેજના ૪૦ છોકરાઓ નાપાસ થાય છે િેન ુંુ શ?ુંુ પ્રજ જવાબ માુંગે છે
જીગો: શેના પેડડા છે માસી?
માસી: બાબાનો જડમ થયો એના.
જીગો: નામ શ ુ પાડ્ ુ ??
માસી: એ િો હવે પાડવાન ુ છે , વ ૃષભ રાશી આવી છે
જીગો: “તવકાસ” નામ પાડો, હાલમાું જોરમાું ચાલે છે (માસી ચપ્પલ લઈને જીગા પાછળ દોડયા)
બાબા રામરહીમ માટે ફાુંસી કરિા વધારે મોટી સજ કઈ હોઈ શકે? જવાબ: “વેર્કસીંગ”
જયારે રાવણ સીિામાિાજીન ુંુ હરણ કરીને લઇ ગયો ત્યારે મુંદોદરીએ રાવણને સવાલ કયો કે જો
િમને સીિાજીમાું આટલી બધી આસસ્ર્કિ હિી િો પછી રામનો વેશ લઈને પણ સીિાજીને લાવી
શકિે? રાવણે જવાબ આપ્યો, જયારે મેં રામના વેશ તવશે તવચાર કયો ત્યારે મને દરે ક સ્ત્રીમાું
ુ ા રૂપમાું હુું સમાજને એ
“માિા” નજરે આવી. એટલે જ મેં એ રૂપનો ત્યાગ કયો. પણ સાધન
બિાવવા માુંગિો હિો કે જે રૂપ પર િમને અતધક તવશ્વાસ છે , િે આવ ુંુ પણ હોઈ શકે! “ભગવાન
પર ભરોસો કરો, બાબાઓ પર નદહ!”
ુ ને “ઐયરજી”કો ખાને પર બલ
ુ ાયા હૈ
જેઠાલાલ: બબીિાજી, આજ દયા ઔર બાપજી

બબીિાજી: વાહ જેઠાલાલજી, મગર કયો?
જેઠાલાલ: અરે વો શ્રાધ કે બલયે “કાગડે” નદહ તમલ રહે ઇસ બલયે!
છોકરી: હુું પડોસી સાથે પ્રેમ કરું ુ છું અને એની સાથે ભાગી જઉં છું
બાપ: થેંક ્!ુ મારા પૈસા અને ટાઈમ બુંને બચી ગયા!
ુ ીને ગઈ છે !
છોકરી: પપ્પા હુું િો એ કાગળ વાુંચ ુંુ છું....જે મમ્મી ટેબલપર મક

સેિેટરી(બોસને): િમારી પત્ની મારી િરફ આટલા બધા શકથી કેમ જુવે છે ?
બોસ: કારણ કે િારા પહેલા એ મારી સેિેટરી હિી!
ુ રાિીઓના ડ્રાઈવીંગનાું તવતવધ ફું ડા
ગજ
- જો કોઈ એનાથી વધારે ઝડપે ચલાવે િો કહેશે, “સાલો મરવાનો છે ”
- જો કોઈ એનાથી ધીમે ચલાવે િો કહેશે, “બાપના બગીચામાું ચલાવે છે ”
- જો કોઈ િેની પેરેલલ ચલાવે િો કહેશે, “બાપ સાથે રે સ લગાવે છે ?, ચાલ, આવી જ”
સાુંિાનાું જમાઈએ જેવો સાુંિા આવ્યો િેવ ુંુ જ ગરમ થઈને કહ્ું ુ મારે િમારી દીકરી જોડે છૂટાછે ડા
ુ ી હિી.
લેવા છે . હુું બહારગામથી આવ્યો ત્યારે િમારી દીકરી બેડરૂમમાું બીજ પરુ ુ ષ સાથે સિ
સાુંિા: મારી દીકરી એવી નથી. કોઈ ગેરસમજ થઇ લાગે છે . બે તમનીટ થોભો હુું એને પ ૂછી લઉં છું.
થોડીવારમાું સાુંિાએ પાછા આવીને કહ્ું ુ મેં કહ્ન
ું ુ ે કે મારી દીકરી એવી નથી. એણે કહ્ું ુ કે એને
િમારો “વોટ્સઅપ” પર િમારા વહેલા આવવાનો મેસેજ જ નથી મળ્યો!
જજલ્લા તવકાસ અતધકારી( DDO), નાયબ જજલ્લા તવકાસ અતધકારી, DyDDO અને િાલકુ ા તવકાસ
અતધકારી(TDO) એ પોિાના હોદ્દાઓમાુંથી તવકાસ શબ્દ દુર કરવા સરકારને આવેદનપત્ર આપ્્!ુંુ
એક સમાચાર: સરુ િમાું તશક્ષણસતમતિ દ્વારા હજરો તવદ્યાથીઓને એક જ પગના બટુ આપવામાું
આવ્યા, જમણા પગના. સામ્યવાદીઓ કહેશે ભાજપ જમણેરી હોવાથી અને અમે ડાબેરી હોવાથી
અમારી સામે કાવિરું ુ કરવામાું આવ્્ ુંુ છે !

નવરાત્રીના નવ દદવસ લોકો ગાશે, “કુ કડા િારી બોલી મને મીઠી મીઠી લાગે ”. પછી આખ ુંુ વરસ
એ કક
ૂ ડાની “બોટી”(મટન) મીઠી મીઠી લાગશે!
એક હાથમાું માખણ રાખો અને એક હાથમાું ચ ૂનો રાખો, જયાું જેની જરૂર પડે એને લગાડિા જવ.
જજિંદગીમાું ક્યારે ય દુુઃખી નદહ થાવ - તધરુભાઇ અંબાણી
જેના થકી આખ ુ ઘર મહેકત ુ રહે િેવ ુ લાગણીની વેલ પર ઉગે લ ુ સદ
ુંુ ર પષ્ુ પ એટલે "Wife". એ
લાગણીની વેલ જે વ ૃક્ષને વીંટળાયેલી હોય એ અડીખમ ઉભેલો વ ૃક્ષ જે િાપ સહન કરી છાયડો
આપે િે ''Husband"
Talking to wife is the most relaxing and also improves life span, says a new study from
England. It says it reduces tension by 90 percent and reduces risk of heart attack by 80
percent. It also states that it's 100 percent relaxing. But, the study does not say whose wife?
હદરયાણાનાું લોકો તવશે એવ ુંુ કહેવાય છે કે એમને કોઈ પણ સવાલ પ ૂછો િો ઉંધો જ જવાબ
આપશે. થોડા હદરયાણવીનાું જોર્કસ

एक हररयाणेका आदमी बाल कटवाने गया, बाल काटनेवालेने एक सामान्य सा सवाल ककया, बोले
बाल छोटे करने है ? हररयाणवी बोला, बढ़ा भी शके है क्या?
एक चौधरी साहब कुत्ते को घुमा रहे र्े. तो एक ने पूछा, चौधरी कुत्तेने घुमावे है ? चौधरी बोला,
ना ऊंट है , कद छोटा है !

एक अर्ी जा रहै र्ी लोग राम नाम सत्य है बोले जाते र्े. तो उसके छोरे को एकने पूछा, मर

गया की? छोरा बोला ना, बजार घुमाने ले जा रहे हे , शाम को घर छोड़ दें गे, तू के तो तेरे घर
छोड़ दे !

एक आदमी को हार्मे प्लास्टर बाँधा र्ा तो एक ने पूछा, चोट लग गई की? वो बोला, ना,
फेशन है !

एक की भें स रे लसे कट गई, उसने रे लवे पे केस कर ददया. जजने इंजन ड्राइवर को बुलाया.

जजने पूछा ए भें स कटी तो वो पटरीओ पर र्ी? हररयाणवी ड्राइवर बोला, ना जी, खेतमे चर रही
र्ी. वो तो इंजनकी भेस पे तनयत खराब हो गई.

एक आदमी घंटा घर से घडी ठीक करके उतर रहा र्ा. तो एक ने पूछा घडी खराब हो गई र्ी
के? तो वो बोला, ना रे ऊपर टाइम दे खने गया र्ा!

एक को मेने पूछा की ये सड़क रोहतक जायेगी क्या? बोलेजी, ततस साल हो गये मेने तो इसे
ककथ्र्े जाते दे खी नहीं!

Samsung and Apple merge together, the new company is called “SAMPLE”
ટેર્કસ વધી ગયા, ખચામ વધી ગયા અને કમાણી ઘટી ગઈ, અમારે “આધાર કાડમ ” નદહ “ઉધાર કાડમ ”
જોઈએ છે
લગભગ બધા અમદાવાદીને અંદરખાને એક ઈચ્છા િો છે જ કે આ જપાનના પ્રધાન અમારા
રોડેથી ય નીકળે િો સારૂ! રોડ િો નવા નક્કોર થઈ જય
ુ ્:ુંુ "લગ્ન પહેલા િમે શુંુ કરિા હિા?".
કોઇએ પછ
આંખમાું ઝળઝળીયાું આવી ગયા અને માુંડમાુંડ એટલ ુ જ બોલી શકા્:ુંુ ધા્!ુ ઁ

ુ રાિી તમત્રો હાલમાું અમદાવાદમાું એક રે વટોરડટમા જમવા ગયા.
અમેદરકાથી આવેલ પાુંચ ગજ
િેઓ ₹ ૩૦૦૦/- ન ુંુ જમ્યા પછી વેઈટરને બબલ લાવવાન ુંુ કહ્.ું ુ વેઈટર ₹ ૩૫૪૦/-ન ુંુ બબલ લાવ્યો
એટલે પેલા પાુંચ જણે પ ૂછ્ ું ુ બબલ િો મેન ુંુ પ્રમાણે ₹ ૩૦૦૦ ન ુંુ જ થાય િો વધારે કેમ બનાવ્્?ુંુ
વેઈટર: સાહેબ િમે પાુંચ જણ નથી સાથે છઠ્ઠો અમારા સાહેબનો તવકાસ પણ િમારી જોડે જમી
ગયો! પાુંચ જણ કહે અમને સમજ ના પડી.
વેઈટર: સાહેબ મેનમ
ુંુ ા નીચે ઝીણાું અક્ષરે ૧૮ % GST Extra લખેલ ું ુ છે . GST એટલે સાહેબનો તવકાસ.
ુ વામા આવ્્ ુંુ કે િમારા સખ
ુ ી દામ્પત્ય જીવનન ુ રહવય શુંુ છે ? જવાબમાું િેમણે િેના
એક ભાઈને પછ
ઘરમાું લગાવેલ ુ બોડમ દે ખાડ્.ુ જેમાું લખ્ ુંુ હત ુંુ "2 K M". મને કશુંુ સમજ્ ુંુ નહીં. િેમણે ફોડ પાડયો,
ુ ી કોઇ ઝઘડો
લગ્નના પહેલા દદવસથી જ મેં િેને કહ્ું ુ છે કે હવેથી "ત ુંુ કે એમ"(2KM). આજ સધ
થયો નથી.
ુ પૈસાદાર થઇ ગયો. ચુંપા પણ ર્કલબોમાું જવા માુંડી, ઈંગ્લીશ
ચુંપકને લોટરી લાગી એટલે ખબ
વપીદકિંગનાું ર્કલાસ ભરવા માુંડી. એક દદવસ ચુંપક ઘરે આવ્યો અને જો્ ુંુ િો બુંગલાની બહાર
ભયુંકર ટોળું હત.ુંુ
ચુંપક: ચુંપા બહાર આટલ ું ુ બધ ુંુ ટોળું કેમ છે ? િને કઈ ખબર છે ?

ુ ખાને કહ્ું ુ કે ડ્રાઈવરને કહે કે આજે આપણે ત્યાું મબ
ચુંપા: મને કશી ખબર નથી, મેં ગર
ુંુ ઈથી સન્ની
બલયોન આવવાની છે િો એરપોટમ પર લેવા જવાન ુંુ છે
ચુંપક: ત ુંુ િો બધ્ુ ધ ુ જ છે , સન્ની બલયોન નદહ પણ સન ઇન લો આવવાના છે !
બસ, ફર્કિ એટલ ું ુ જ કહ્ું ુ હત,ુંુ “હુું, િારા પ્રેમમાું વરસોથી િરવયો છું સનમ”. સાલીએ મોઢામાું
ુ ીને મોટર ચાલ ુ કરી દીધી! માુંડ માુંડ મરિા બચ્યો....સાલ ું ુ સાવ આવ ુંુ િે કરાત ુંુ
પાણીનો પાઈપ મક
હોય?
આમ િો આપડે લગન કરીએ એ એક પ્રકારની બ્લ ુ વ્હેલ ગે મ રમવા જેવ ુંુ જ ના કેવાય? રોજ રોજ
નવા ટાવક!

કયારે ય કોઈએ તવચા્મ ુ કે દવાની ગોળીન ુ પેકેટ દસ ગોળીન ુ કેમ હોય છે ? િો િમારી જણકારી માટે
બિાવી દઉ કે આ પ્રથા રાવણને માથ ુ દુખ્ ુ ત્યારથી ચાલ ુ થઈ.
ટીચરે છોકરા જોડે બુંધ કવરમાું એક બચઠ્ઠી મોકલી અને િેમાું લખ્ ુંુ હત ુંુ કે છોકરો હોતશયાર અને
મહેનત ુ છે પરું ત ુ છોકરીઓ સાથે વધારે વખિ પસાર કરે છે . છોકરાની માિાએ એક બચઠ્ઠી બુંધ
કવરમાું લખીને ટીચરને આપવા કહ્,ું ુ િેમાું લખ્ ુંુ હત ુંુ મને િમારી એક સલાહ જોઈએ છે , એના
પપ્પા પણ એવા જ છે િો શુંુ કરવ?ુંુ
એક ઘરવાળી ઘરમાું પડેલ ુ કામ, એઠા વાસણ, ધોવાના કપડાું, સફાઈ વગેરે જોઇને બોલી, હે
ભગવાન, જીન પ્રગટ થાયને બધ ુ કામ કરી દે િેવ ુંુ પરુ ુ ષોને જ કેમ થાય છે ? કોઈ જીન સ્ત્રીની સામે
કેમ કોઇ દદવસ પ્રગટ નથી થિો? *સ્ત્રીઓને ઘોર અડયાય છે , ઘોર અડયાય! આટલ ુ બોલી ત્યાું
પ્રભ ુ પ્રગટ થયા. બાઇની સામે જો્ ુંુ ને જોરથી બોલ્યા, શુંુ અડયાય અડયાય કરે છે ? િને સવારમા
ુ વા કોણ ગ્?ુંુ રોજ શાક કોણ લાવી દે છે ? િમારા
દુધ કોણે લાવી દીધ?ુ પછી છોકરાઓને વકુ લે મક
માટે કમાવા કોણ જય છે ? િો બેન, પતિ એક જીન જ છે . જેની સાથે િો િારા લગ્ન કરાવી દીધા
છે . પેલા જીન િો એક વાર આવી જિા રહે છે , આિો હુંમેશ માટે છે . બોલ હવે િારે કયો જીન
જોઈએ છે ?
ુ નહીં પ્રેમ કરો, અને જો બુંને કરવા હોય િો લગન કરો!
્દ્ધ

એક ઈડટે લીજડટ છોકરીને લગ્નનો અથમ શુંુ એવો સવાલ પ ૂછવામાું આવ્યો
ુ ાનોની પ્રસુંશાનો ભોગ આપવો!
છોકરી: લગ્ન એટલે એક મ ૂરખાની ટીકા સાુંભળવા માટે સેકડો ્વ
ુ માું એક માણસ લાુંબો વખિથી ફોન પર હિો. લાઈનમાું ઉભેલા એક ભાઈએ કહ્,ું ુ અરે
ટેબલફોન બથ
યાર િમે અડધો કલાકથી ફોન પકડીને ઉભા છો, કઈ વાિ િો કરિા નથી િો પછી બીજ બધાનો
ટાઈમ કેમ બગાડો છો?
પેલા ભાઈ: હુું મારી પત્ની સાથે વાિ કરું ુ છું!
જો પ ૃથ્વી ઉપર િમારું ુ વજન 100 દકલો છે િો મુંગળ ગ્રહ ઉપર માત્ર 38 દકલો હશે અને ચુંર
ઉપર માત્ર 16.6 દકલો. મિલબ કે િમે જડા જરાય નથી, ફર્કિ ખોટા ગ્રહ ઉપર આવી ગયા છો.
િો ભોજન નહીં ગ્રહ બદલો. ઈસરો દ્વારા જનદહિમાું જરી.
એક નેિા ઘાુંચીની દુકાને િેલ કાઢવા ગયા ત્યા િેણે જો્ ુંુ િો ઘાુંચી એ બળદના ગળામાું ઘુંટ
ુ ્ ુંુ આ ઘુંટ બાુંધવાન ુંુ કારણ? ઘાુંચી કહે બળદ ઉભો રહો
બાુંધેલો જોયો એટલે નેિાએ ઘાુંચીને પછ
જય િો ઘુંટનો અવાજ બુંધ થાય અને િરિજ ખબર પડે. નેિા કહે પણ બળદ ઉભો ઉભો ડોક
હલાવ્યા રાખે િો ઘુંટ નો અવાજ િો આવશે જ? ઘાુંચી કહે સાહેબ આ બળદ છે , કાઇ તવકાસ થોડો
છે ?

જ્હોની લીવર: રાજુ શ્રીવાત્સવ ચાલિો નથી, કતપલ શમામ ડીપ્રેશનમાું છે , આસારામ અને રામરહીમ
જેલમાું જિા રહ્યા. આવા મશ્ુ કેલ સમયમાું મનોરું જન માટે નો બધો ભાર “રાહુલ ગાુંધી” અને
“તવકાસ” પર આવી ગયો છે !
બે અમદાવાદી એક મોઘી હોટલમાું ગયા અને બે કોફીનો ઓડમ ર આપ્યો. પછી બેગમાુંથી બે
સેડડવીચ કાઢી.
વેઈટર: સાહેબ, અદહયાું િમે િમારું ુ પોિાન ુંુ ખાવાન ુંુ ખાઈ નદહ શકો.
એક અમદાવાદી: એલા, આપણે સેડડવીચ અદલાબદલી કરી નાખીએ, મારાથી િારું ુ અને િારાથી
મારું ુ િો ખવાય ને!

ુ ખબર છે
દીકરો: પપ્પા એક ખશ
પપ્પા: શ?ુંુ
દીકરો: િમે કહ્ું ુ હત ુંુ ને કે ત ુંુ પાસ થઈશ િો મોટર સાઈકલ લઇ આપીશ
પપ્પા: હા, પણ િેન ુંુ શુંુ છે ?
છોકરો: પપ્પા, િમારા પૈસા બચી ગયા!
નાનપણમાું એક વાક્ય સાુંભળે લ,ું ુ “ચા શરીર માટે હાતનકારક છે ”. મને નવાઈ લાગે છે કે આપણા
વડવાઓને ખબર હિી કે “ચાવાળો પ ૂરા દે શ માટે હાતનકારક બનશે, માટે ચા પીવાની મના કરિા
હિા!”.
Only in Mumbai: Banana is Kela; Single is Akela; Tired is Thakela; Bored is Pakela; Stuck-up is
Atkela; Angry is Satkela; Hung-up is Latkela; Lost is Bhatkela & Dead is Tapkela.

I tried to download blue whale game. Attention message came.
Error 902: You are Married! You are already playing the advance version of the game, can't
install blue whale.
પત્ની: મારા મગજ પરન ુંુ ટે ડશન દૂ ર કરવા ડોકટરે મને એક મદહનો દદરયા દકનારે , એક અઠવાદડ્ ુંુ
કાશ્મીરમાું અને એક અઠવાદડ્ ુંુ તવદે શ ફરવા જવાન ુંુ કહ્ું ુ છે . િો શુંુ કરું ુ ?
પતિ: ડોર્કટર બદલી કાઢ!
ુ નદહ કરવ ુંુ જોઈએ. નદહ િો િમે
પતિ: ચાણક્યએ કહ્ું ુ હત ુંુ કે એકના એક દુશ્મન જોડે વારું વાર ્દ્ધ
ુ કૌશલ્ય એને શીખવી દે શો. પતિની વાિ વચ્ચે વાિ કાપિા,
િમારું ુ ્દ્ધ
પત્ની: પતિ-પત્નીના સબુંધોમાું પણ એવ ુંુ જ હોય છે . બુંને યોદ્ધાઓ જજિંદગીભર એક બીજ સાથે
લડિા લડિા એક બીજના કાવાદાવાથી એટલા બધા પદરબચિ થઇ જય છે કે આખી જજિંદગી
લડવા છિાું કોઈ હલ નીકળિો નથી. એ માટે ચાણક્યએ શુંુ કહ્ું ુ છે ?
પતિ: દુશ્મન બદલાિા રહેવ ુંુ જોઈએ!
बहस के दौरान पत्नी ने यह कह कर पतत को चप
ु करा ददया, "ज्यादा होलशयार ना बनो। ष्जतना
ददमाग आप के पास है उतना तो मेरा हर समय ख़राब रहता है ।"

“The Fact”, કેવળ બે પ્રકારના પરૂુ ષો જ સ્ત્રીઓને સમજી શકિા નથી. કુું વારા અને પરણેલા. બાકી
જેમણે સ્ત્રીઓને સમજી લીધી છે એ િો દહમાલય પર છે

મોદીજીએ ત્રણ મદહલાઓને પ્રધાન બનાવ્યા િેન ુંુ કારણ ખબર છે ?
સુંરક્ષણ પ્રધાન: કારણ કે સ્ત્રીઓને કોઈ જીિી નદહ શકે
તવદે શ પ્રધાન: પડોશીઓની ખબર એક મદહલાથી વધારે કોણ સારી રીિે રાખી શકે?
ુ ના પ્રસારણ મુંત્રી: સ્ત્રીઓ કરિા વધારે સારો પ્રચાર કોઈ કરી શકે ખરું ુ ?
સચ
જુન ુંુ નામ: “પેટ્રોલ”
નવ ુંુ નામ: “દીનદયાલ ઉપાધ્યાય બહુમલ્ુ ય િરલ પદાથમ”
દુતનયામાું ફર્કિ પ% લોકો જ િડકામાું બળે છે , બાકીના િો મોદીથી જ!
ુ ુ નો નુંગ પહેરાય પણ નુંગને ગર
ુ ુ ના બનાવાય!
ગર
એક વડાપ્રધાને દે શને ટી.વી. આપ્્,ુંુ એક વડાપ્રધાને દે શને કમ્પ્્ટુ ર આપ્્,ુંુ એક વડાપ્રધાને
ભારિને ઈડટરનેટ આપ્્ ુંુ અને હવે ટી.વી., કમ્પ્્ટુ ર અને ઈડટરનેટે ભારિને એક વડાપ્રધાન
આપ્યા છે જે એક જ સમાચાર રોજ આપે છે કે છે લ્લા ૭૦ વરસમાું ભારિમાું કશુંુ થ્ ુંુ નથી(જેમાું
બાજપાઈનો સમય પણ આવી જય)

ુ ાકાિ વવગમ માું થઇ. પહેલીએ પ ૂછ્ ુંુ ત ુંુ કેવી રીિે મરી ગઈ?
બે સ્ત્રીઓની મલ
ુ જ ઠું ડી લાગવાથી, પણ ત ુંુ કેવી રીિે મરી ગઈ?
બીજી સ્ત્રી: ખબ
પહેલી: હાઈ બ્લડ પ્રેસરને લઈને. વાિ એમ થઇ કે મને બજરમાું ખબર પડી કે મારો પતિ હુું
બજર ગઈ ત્યારે કોઈ બીજી સ્ત્રીને લાવીને રું ગરે લીયા મનાવિો હિો. એટલે હુું દોડિી દોડિી ઘરે
આવી. ઘરે આવીને જો્ ુંુ િો મારો પતિ આરામથી ટી.વી. જોિો હિો.
બીજી: પછી શુંુ થ્?ુંુ

પહેલી: મારી ખબર િો એકદમ પાકી હિી એટલે મને તવશ્વાસ નદહ બેઠો એટલે હુું ઘરનો ખ ૂણે ખ ૂણો
જોઈ વળી. બગીચામાું, અલમારીમાું, ઉપર લોફ્ટમાું એમાું બધી જગ્યાએ િપાસ કરી, પણ પેલી
મળી નદહ. એટલે મને એટલ ું ુ બધ ુંુ ટે ડશન થ્ ુંુ કે મારું ુ બ્લડ પ્રેસર વધી ગ્ ુંુ અને હુું મરી ગઈ.
ુ લાઈટ:
બીજી: કાશ, િે ફ્રીઝ ખોલીને જોઈ લીધ ુંુ હોિ િો આજે આપણે બુંને જીવિા હોિ!(ટ્બ
પેલી ફ્રીઝમાું સુંિાઈ ગઈ અને ઠરીને મરી ગઈ)
ુ વા આવો િો જ હુું તપયર જઈશ
પત્ની: િમે મને મક
પતિ: હા, પણ એક શરિે, હુું િને લેવા આવ ુંુ ત્યારે જ િારે આવવાન!ુંુ
પહેલી સીટીમાું સ્ત્રીન ુંુ ધ્યાન આકતષિિ કરવાન,ુંુ બીજી સીટીમાું સ્ત્રીને ધ્યાન દે વા માટે મજબરુ કરી
દે વાન ુંુ અને ત્રીજી સીટીમાું સ્ત્રીને પોિાની પાસે બોલાવી લેવાન ુંુ સામથ્યમ...માત્ર અને માત્ર....પ્રેશર
કક
ૂ ર પાસે જ હોય છે .

ુ ી નાખો – મહાત્મા ગાુંધી
કોઈ િમારા ઘર પર પાન થક
ુંુ ે િો એને નછ
ુ િી વખિે ટી શટમ એન ુંુ જ હોય – નરે ડર મોદી
પણ ધ્યાન રાખો કે નછ
પછી એ ટી શટમ એને જ પહેરાવી દો – અતમિ શાહ
એ ટી શટમ સાથે સાથે એ માણસની ધોલાઈ પણ કરો – યોગી આદદત્યનાથ
ધોયા પછી એ ટી શટમ બજરમાું વેચી નાખો – બાબા રામદે વ
ુ ેટ ટ્રેનમાું સુંડાસમાું લોટો સાુંકળથી બાુંધેલો હશે?
કેટલાક લોકોએ જીજ્ઞાસાને લઈને પ ૂછ્ ુંુ કે બલ
ુ ેટ ટ્રેનમાું સુંડાસ નદહ હશે કારણ કે િમે નાડુ ખોલો એ પહેલા
રે લ્વેમાુંથી જવાબ આવ્યો, નાજી, બલ
િો વટેશન આવી ગ્ ુંુ હશે!
ુ લમાનો સરુ બક્ષિ નથી એ દે શમાું તવદે શી મસ
ુ લમાનો રહેવાની જીદ કરી
કમાલ છે ને, જે દે શમાું મસ
ુ લમાન
રહ્યા છે – રોહીંગ્યા મસ
છોકરો આવશે કરિા કરિા ત્રણ છોકરીઓ (૧) GST (૨) નોટબુંધી (૩) મોંઘવારી આવી ગઈ.
ભગવાન જણે તવકાસ ક્યારે આવશે?

નવી પરણેલી સ્ત્રીને 'નવોઢા' કહેવાય િો નવા પરણેલા પરુ ુ ષને?
નવો "ઢ"?
ુ વિો સવાલ: આજે શુંુ પહેરીશ? અને પરુ ુ ષને? કાલવાળી આજે આવશે કે
નવરાત્રીમાું સ્ત્રીને મઝ
નદહ?
હવે ખાલી ઝેર બનાવવાન ુંુ બાકી છે , પિુંજબલ ઝેર! કોઇ પણ કેમીકલની ભેળસેળ વગર નાગન ુ
શધ્ુ ધ ઝેર. આત્માને મળે સીધો પરમાત્મા!
ટીચર: સોચ અને વહેમમાું શુંુ ફરક છે ?
ટીનીયો: િમે મવિ આઇટેમ છો એ અમારી સોચ છે અને અમે હજુ બાળકો છીએ એ િમારો વહેમ
છે
એડમીને એક રાધા નામના મેમ્બરને એડ કયો. ચેટમાું તવનોદ: હાય રાધા, સાગર: હાવ આર ્ ુ
ુ ામાું રહુું છું, ત ુંુ ક્યાું રહે છે ? રાધા: હુું
રાધા?, સુંદીપ: હેલો રાધા, કઈ મદદ જોઈએ િો કહેજે, હુું પન
ુ ામાું જ રહુું છું, સુંદીપ: ગ્રેટ, તવનોદ: મારો મામાનો છોકરો પણ પન
ુ ામાું જ રહે છે , કોઈ
પણ પન
મદદ જોઈએ િો કહે જે, તવશાલ: હાય, રાધા ત ુંુ અત્યારે ક્યાું ભણે છે ?, રાધા: હુું સીમ્બોસીસમાું
એમ.બી.એ. કરું ુ છું, તવશાલ: ગ્રેટ, બેવટ કોલેજ, અંકુ ર: હાય રાધા, િારું ુ પ ૂરું ુ નામ શુંુ છે ?
ુ માું એકદમ સન્નાટો
રાધા: રાધાકૃષ્ણન મથ્ુ થવુ વામી રામન, દોવિો મને રાધા કરીને બોલાવે છે .....ગ્રપ
થઇ ગયો, પછી, તવનોદ લેફ્ટ, સાગર લેફ્ટ, રાહુલ લેફ્ટ, સુંદીપ લેફ્ટ તવશાલ લેફ્ટ, અંકુ ર લેફ્ટ..
એક બેવફાની યાદમા મે જમ ઊઠાવી લીધો, પછી િેડ પર લગાવી ખાઇ ગયો(બધાય કાઇ
દારૂડીયા ના હોય)
મીત્રો, જપાન સાથે મારે બચપણથી નાિો છે . જયારે વડનગરમા મારા તપિાશ્રી જમ્યા પછી મને
કહેિા, નરે ડર, જ પાન લેિો આવ!
ુ મોનીગ બેટા
ફાધર: ગડ

ુ મોનીગ યાર
દોવિ: ગડ
ુ મોનીગ જન ુંુ
લવર: ગડ
બધી પત્નીઓ: નહાવા જવ છો કે નદહ? એક દદવસ આ મોબાઈલને જ ફેંકી દે વો જોઈએ!

સત્યનારાયણની પ ૂજ વખિે
પત્ની: સાુંભળો છો? િમને આરિીિો યાદ છે ને?
પતિ: હા...પેલી પાિળી સરખી, માુંજરી આંખોવાળી, સદ
ુંુ ર અને દે ખાવડી, ફ્લેટ નુંબર ૪૦૨મા રહે
છે એજ ને?...પહેલી પતિની પ ૂજ થઇ, પછી સત્યનારાયણની પ ૂજ કરવામાું આવી!
लड़का पैदा होने के इंतजार में तीन बेदटया

पैदा हो गई। १-जीसटी, २-नोटबंदी, 3-महगाई.

हमने मोदीजी से पछ
ु ा: ववकास कब पैदा होगा?

तो मोदीजी बोले: म्हारर छोरीया छोरो से कम हे के दं गल दं गल दं गल
जत
ू ा चरु ाने की रस्म शाददयों में "सालीया" करती है ! पर पता नहीं मंददरों में ये रस्म कौन से
"साले" तनभा जाते है !

પતિની કબર પર ફૂલ ચઢાવવા ગયેલી તવધવા રડિાું રડિાું બોલી: ‘નાનો દીકરો લૅપટૉપ માગે છે
હુું શુંુ કરું ુ ? દીકરીને નવો મોબાઈલ જોઈએ છે . મારે પણ નવાું કપડાું લેવાનાું છે .’
ત્યાું જ કબરમાુંથી અવાજ આવ્યો: ‘હુું દબાઈ ગયો છું. દુબઈ નથી ગયો.’
એક બાપ ુ પોિાની ગાડીમાું દોવિો સાથે પીકનીક પર જિા હિા. ગાડીની સામે કાચમાુંથી તમત્રોને
ુ જ વ્યવસ્વથિ ચલાવિા હિા. એટલે
કશુંુ દે ખાત ુંુ ના હત.ુંુ પરું ત ુ બાપ ુ િો ગાડી ખાડા ટે કરા પર ખબ
તમત્રોને નવાઈ લાગી, તમત્રોએ પ ૂછ્ ુંુ બાપ ુ અમને િો આ કાચમાુંથી કશુંુ દે ખાત ુંુ નથી અને િમે કેવી
રીિે આટલી પરફેર્કટ ગાડી ચલાવો છો?
ુ ીમાું ૧૫૪૦ ચશ્માું ખોવાઈ ગયા
બાપ:ુ શુંુ બિાઉં? મારી ભ ૂલવાની આદિને લઈને આજ સધ
તમત્રો: બાપ ુ અમે ચશ્માુંની વાિ નથી કરિા ગાડી ચલાવવાની વાિ કરીએ છીએ
બાપ:ુ અરે એ જ િો િમને બિાઉં છું. આટલા બધા ચશ્માું ખોવાઈ ગયા એટલે હુું િો હેરાન
પરે શાન થઇ ગયો અને ગાડીનો આગળનો કાચ જ ચશ્માના નુંબરવાળો નાખી દીધો!

િમે કોઈ દદવસ એ તવચા્ું ુ છે કે લગ્નના ૧૫ વરસ પછી પરુ ુ ષ ૫૦ વરસના જેટલો લાગે છે ,
જયારે સ્ત્રી ૩૦ વરસની લાગે છે . કારણ કે આખા વરસમાું પ ૂજમાું અનેકવાર પત્ની ભગવાનને કહે
છે કે “મારી ઉંમર મારા પતિને મળી જય”.
પત્ની: મારે િમને એક સારા સમાચાર અને એક ખરાબ સમાચાર આપવા છે
ુ જ કામ છે , ત ુંુ સારા સમાચાર શુંુ છે િે કહી દે
પતિ: મારે ખબ
પત્ની: આપણી નવી “ઓડી” ગાડીમાું એરબેગ બરાબર કામ કરે છે !
ુ ા માટે નદહ, બેસવા માટે હોય છે
મા: બેટા, સોફા સવ
દીકરો: મા, ચપ્પલ પહેરવા માટે હોય છે , મારવા માટે નદહ!(છોકરાને એક ચપ્પલ પડી)
ુ ુ જીએ તશષ્યને પ ૂછ્,ુંુ માિા પાવમિીજીએ શુંકર ભગવાનને વર િરીકે કેમ પસુંદ કયામ ?
ગર
તશષ્ય: સાહેબ શુંકર કપડા િો પહેરિા ન હિા એટલે કપડા ધોવાની બચિંિા નદહ, માથે ચુંરમાું
બબરાજમાન એટલે લાઈટ જવાની કે એન ુંુ બીલ ભરવાની બચિંિા નદહ, જટામા ગુંગાજી બબરાજમાન
એટલે પાણીની કોઈ િુંગી નદહ, શુંકર ભગવાન કું દ-મ ૂળ ખાિા હિા એટલે રસોઈ બનાવવાની
બચિંિા નદહ, ઘરે સાસ ુ નણુંદ નદહ કે દહમાલય પર કોઈ મહેમાન પણ નદહ આવે એટલે એ પણ
ુ ુ જીએ તશષ્યના પગ પકડી લીધા!
શાુંતિ. ગર
पतत: अजथ करता हूँ कक, जग घूलमया र्ारे जैसा ना कोई, जग घूलमया र्ारे जैसा ना कोई
पत्नी: घरकी साफसफाइ में हार् बटाओ वरना ददमाग घलू मया, तो म्हारे जैसा ना कोई!
ુ ી ભણ્યા છો એ ગજ
ુ રાિીમાું કહો?
ભાવી સાસ(ુ છોકરી જોવા આવેલા છોકરાને): િમે ક્યાું સધ
છોકરો: નેત્ર નેત્ર ચા!
સાસ:ુ એનો મિલબ શ?ુંુ
છોકરો: આઈ.આઈ.ટી. (સાસ ુ કોમામાું)
સુંિાની પત્ની: િમે લગ્ન પહેલા કેમ કહ્ું ુ નદહ કે િમારી એક પત્ની છે જેન ુંુ નામ “રાણી” છે
સુંિા: કહ્ું ુ િો હત ુંુ કે િને “રાણીની જેમ રાખીશ”!

અમેદરકાના એક શહેરમાું બે ભીખારીઓ એક ચચમ આગળ ભીખ માુંગવા બેઠા હિા. એકનાું હાથમાું
ઓમન ુંુ બચડહ હત ુંુ અને બીજના હાથમાું િોસન ુંુ બચડહ હત.ુંુ ત્યાુંથી નીકળિા લોકો ઓમના બચડહ
સામે ગવુ સાથી જોઇને િોસવાળા બભખારીને એક કે વધ ુ ડોલર આપીને જિા હિા. થોડા વખિ પછી
ત્યાુંથી ચચમના પાદરી નીકળ્યા. એમને ઓમવાળા બભખારીને કહ્,ું ુ ભાઈ, અદહયાું દિશ્ચન લોકો આવે
છે એટલે િને દહડદુને કોઈ ભીખ આપશે નદહ, ઉલટાના િને જલાવવા માટે િોસવાળા બભખારીને
વધારે પૈસા આપશે. ઓમવાળો બભખારી િોસવાળા બભખારી િરફ જોઇને બોલ્યો, જીગ્નેશભાઈ?
ુ ભાઈ
જીગ્નેશભાઈ: બોલો મનસખ
ુ ભાઈ: આ ભર
ુ ીયો પાદરી આપણને ગજ
ુ રાિીને ધુંધો શીખવવા માુંગે છે !
મનસખ
Lady: I want to order a soup.
Waiter: Madam, we have Clear soup & GST soup.
Lady: What is GST soup?
Waiter: It is not clear
મને િો એ સમઝણ નથી પડિી કે જયારે એ દે શન ુંુ નામ જ “તમયામાર” છે િો પછી રોહીગ્યા લોકો
ત્યાું ગયા જ શુંુ કામ?
આજનો સળગિો સવાલ, મ્યાનમારાથી ચીન ૨૩ કી.મી. દુર છે િો પછી રોહીગ્યા મવુ લીમો ચીન
જવાની જગ્યાએ ૨૩૦૦ કી.મી. દુર કાશ્મીર કેમ આવવા માુંગે છે ? જરા તવચારો?
હુું િો કાગબળયાું લખી લખી થાકી, કાનડુ ા. બેન વોટ્સેપ કર, પોવટનાું ભરોસે ન રહેવાય!
મારે ટોડલે બેઠો રે મોર ક્યાું બોલે?, અલ્યા, ખબર છે ટોડલે બેઠો છે િો ત્યાું જ બોલિો હોય ને!
છોરી: નહીં મેલ ુ રે િારા ફળીયામાું પગ નહીં મેલ ુ
છોરો: ગાુંડી ફળી્ ુ નહીં, આપણી ઘેર, ફ્લેટમાું રહુું છું!
છોરી: વાુંકી વળું િો મારી કેડ વળી જય, નીચી નમ ુંુ ડોક દુ:ખી જય
છોરીનો બાપ: બેન ત ુંુ ઘેરે રહે. િારે ક્યાુંય બહારે નીકળવા જેવ ુંુ નથી

હે ઓઢણી ઓઢુું ઓઢુું ને ઊડી જય....બેન ત ુંુ સેફ્ટી પીન માર, વેલિો લગાવ, સેલોટે પ ચોંટાડ,
ુ , પવનમાું રખડવાન ુંુ બુંધ કર અથવા ઓઢણી ઓઢવાન ુંુ જ બુંધ કર. પણ જન
માથે વજન મક
અમારો છોડ!
ુ વ ુ છે .
છોકરી: ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે , હીંચ લેવી છે , રે મારે ગરબે ઘમ
ઢોલીડો: અહીંયા બાકી બધા કદરયાણુંુ લેવા આવ્યા છે ?
એક મચ્છર એની ગલમફ્રેડડને કહે: ડાબલિંગ હુું િારા માટે તસિંહનો તશકાર કરી લાવીશ.
ુ , જ શાુંતિથી
ગલમફ્રેડડ: હા સઈ
ુ ી લાવીશ,
મચ્છર: ડાબલિંગ હુું િારા માટે હાથીન ુંુ લોહી ચસ
ુ જ શાુંતિથી.
ગલમફ્રેડડ: હા બકા સઇ
મચ્છર: ડાબલિંગ હુું િને મસીડીઝમાું પેરીસની ગલીઓમાું ફેરવીશ.
ુ શાુંતિથી સવારે વાિ કરીશ.ુંુ
ગલમફ્રેડડ: હા બકા હવે સઇ
મચ્છર: ડાબલિંગ િને તવશ્વાસ નથી? ત ુંુ કહે િો િને બે મણ સોનાનો હાર બનાવી આપ.ુંુ
ુ જ, નાલાયક િને કેટલીવાર કહ્ું ુ કે આ ચટ
ગલમફ્રેડડ: મારા રોયા,છાનોમાનો સઇ
ું ૂ ણીઓ નજીક
આવિી હોય ત્યારે મોદીને કરડીને ઘરે નહીં આવવાન!ુંુ
ુ : ખેિલા આપા ટી વટોલન ુંુ સેમ્પલ ફેઈલ. ચાવાળા બધા આવા જ હોય છે ? પેલ ું ુ
િેકીંગ ડ્ઝ
વડનગરન ુંુ સેમ્પલ પણ આખા દે શમાું ફેઈલ ગ્!ુંુ
પેટ્રોલ પુંપ પર બે નોઝલ લગાડી દો, એક મોદી તવરોધી પેટ્રોલ ૬૩રૂતપયે લીટરવાળું અને બીજુ ું
મોદી ભર્કિ ૮૦ રૂતપયે લીટરવાળું . પછી ખબર પડશે કે પેટ્રોલ અને દે શ માટે જ્ઞાન આપનાર
ભર્કિોની ભીડ ક્યાું પેટ્રોલ પુંપ પર થાય છે !
People kept debating between Dabur and Patanjali And the Best HONEY was of Ram Rahm's!

લગ્નના મેળાવડામાું એક છોકરાએ એક છોકરીને િેના અભ્યાસ બાબિમાું પ ૂછ્ ું ુ

છોકરો: િમારું ુ ભણિર?
છોકરી: MF.I.A.S. છોકરાને આટલી બધી ભણેલી છોકરી છે જણીને વધારે સવાલ નદહ પ ૂછયા અને
બીજે િપાસ કરવા માુંડયો. છિાું િેને ચેન નહોત ુંુ પડત ુંુ એટલે િેણે એક આયોજકને પ ૂછ્ ું ુ કે
આ MF. I.A.S.ની ડીગ્રી શુંુ છે ?
આયોજક: Matric Fail In All Subjects
ુ ીબિ આવવાની શરૂઆિ થાય ત્યારે િમારા તમત્રો અને સગાઓ
જયારે િમારી જજિંદગીમાું મશ
િમારી સાથે ઉભા રહે છે . જો ખાિરી ના થિી હોય િો િમારા લગ્નન ુંુ આલ્બમ જોઈ લેજો!
ુ હસી મજક કરિો હિો અને ખબ
ુ જ ખશ
ુ રહેિો હિો. એને ખશ
ુ રહેિો
એક છોકરી જોડે ચુંપક ખબ
ુ ી બરદાવિ નદહ થઇ. િેણે ચુંપકને પોિાનો પતિ બનાવી દીધો!
જોઇને એ છોકરીથી ચુંપકની ખશ
A lady failed the driving test 4 times. At the fifth attempt, she was determined to pass. But
the test had the same question: "You are driving at 120mph. On your right is a wall, on your
left is a cliff. On the road, you see a old man and a young man. What will you hit?”
The woman walked up to the examiner and said, "I've answered this question in all four
ways, wall, cliff, young man, old man. Yet I failed all the four times. How is this possible?
What am I supposed to hit ????"
Examiner: "The brakes!"

રાહુલ ગાુંધીએ સભામાું કહ્ું ુ કે જો અમારી સરકાર આવશે િો અમે એક વરસમાું આપણા માણસને
સ ૂયમ પર મોકલીશ.ુંુ એક રીપોટમ રે પ ૂછ્ ું ુ કે સ ૂયમ િો પષ્ુ કળ ગરમ છે િો પછી આપણો માણસ ત્યાું
કેવી રીિે ઉિરશે? રાહુલે કહ્,ું ુ આપણે રાત્રે સરુ જ પર ઉિરીશ!ુંુ સભામાું સન્નાટો છવાઈ ગયો! મોદી
અને એમના પ્રધાનો પણ રાહુલન ુંુ ભાષણ સાુંભળિાું હિા. એમની હિાશા ખુંખેરી નાખવા મોદીએ
ુ ખો” છે , પણ આપણો “તવકાસ” ગાુંડો નથી, ખબ
ુ
પ્રધાનમુંડળની બેઠકમાું જોરથી કહ્,ું ુ રાહુલ િો “મર
જ હોતશયાર છે . “તવકાસ” અને પાટીને ખબર છે કે રાિે સ ૂયમ ઉગિો જ નથી, િો એ ક્યાું ઉિરશે?
પ્રધાનમુંડળમાું સન્નાટો છવાઈ ગયો. આ બેમાુંથી કોને વખાણવો અને કોને વખોડવો? પાછળથી
ુ ેટ ટ્રે નમાું રાહુલ માણસને સય
ુ મ પર મોકલશે, ટ્રેનની એડજીનની
એક પત્રકાર બોલ્યો, િમારી બલ
લાઈટથી રવિો શોધી કાઢશે! “તવકાસ” બચિંિામાું પડી ગયો!
ુ ેટટ્રે નમાું કોઇ બહેન ફોન પર િેના પતિ સાથે વાિ કરિી હિી.
મબ
ુંુ ઇથી અમદાવાદ આવિી બલ

સુંભળાશે: “હલો, કહુું છું, સાુંભળો, ટ્રેન િો મબ
ુંુ ઇથી દસ તમતનટ પહેલાુંની ઉપડી ગઇ છે ! હવે િમે
ઝટ બોપલથી નીકળો કાર લઇને! ના હોં ભૈશાબ ટી.વી.માું આ ઓવર પિે એટલે નીકળું , એવ ુંુ િો
હરબગઝ ના કરિા! એટલામાું િો વાપી જત ુંુ રહ્ું ુ હશે. હવે ઝટ નીકળો કહુું છું! િમને રવિામાું ખાડા
નડશે, ગાયો નડશે, ટ્રાદફક નડશે અને છે વટે કોઇ વીઆઇપીનો કાફલો િો નડવાનો જ! ભૈશાબ,
ઊભા થાવ હવે, હુું િો હમણાું મબ
ુંુ ઇથી ત્યાું પહોંચી જઇશ, િમારે િો છે ક બોપલથી આવવાન ુંુ છે !
એક દદવસ પતિ પત્નીને મેળામાું ફરવા લઇ ગયો. ત્યાું એક બચત્રકાર એમની પાસે આવ્યો અને
બોલ્યો સાહેબ, મેડમની િવવીર બનાવી લો, એવી િવવીર બનાવીશ કે િમને એમ જ લાગશે કે
હમણા બોલી ઉઠશે!
પતિ: નથી બનાવવી મારે , પહેલાથી જ આટલ ું ુ બધ ુંુ બોલે છે અને જો િસવીર બોલિી થઇ જશે િો
હુું ક્યાું જઈશ?
સાુંજે પતિ થાક્યો પાક્યો ઘરે આવ્યો અને પત્નીએ કીચ કીચ શરુ કરી દીધી
પરે શાન પતિ: અરે આખા દદવસનો થાક્યો પાક્યો આવ્યો છું, પહેલા ફ્રેશ િો થવા દે !
પત્ની: હુું પણ આખો દદવસ એકલી હિી અને કું ટાળે લી હિી, એટલે હુું પણ ફ્રેશ થઇ રહી છું!
પતિ પત્ની વચ્ચે બોલાચાલી થઇ રહી હિી. પત્નીએ ઠાવકાઈથી કહ્ું ુ િમને ખબર છે , અમારા
ુ લાવ્યા હિા
ગામમાું સૌથી પહેલા “રે દડયો” મારા બાપજી
પતિ: પતિએ પત્નીને સમજવીને કહ્,ું ુ પોિાની “માું” તવશે આવ ુંુ નાું બોલાય!
ઘરવાળી પાસે કેટલા રુતપયા છે એ જણવ ુ હોય િો ખાલી એટલ ુ બોલો કે હમણા થોડા દદવસમા
500 ને 1000 ની નોટ બુંધ થવાની છે , આંકડો અણધાયો આવશે.
આ વખિે વરસાદન ુંુ જોર જોિા એવ ુંુ લાગી રહ્ું ુ છે કે આ વરસે રાવણ સળગીને નદહ પણ ડૂબીને
મરશે!
ુ ેટ ટ્રેન ૧૯૪૭માું તવભાજન વખિે પાદકવિાનથી આવી હિી. જે ટ્રેન આવી હિી
દે શમાું પહેલી બલ
ુ ેટ(ગોળીઓ) લાગી હિી.
એમના મોટા ભાગના યાત્રીઓના સીનામાું બલ

ુ ારક, મનમોહનતસિંહજી, “ધુંત ૂરો” ખાધા પછી ખયાલ આવ્યો કે િમે િો “લીમડો” હિા.
જડમદદન મબ
“કડવા” હિા પરું ત ુ “જીવલેણ” નહોિા!
ુ રાિીઓએ પોિાના છોકરાના નામ હાદદિ ક' અને 'તવકાસ' ન રાખવા, ભર્કિો ખબ
ુ જ ભડકે છે ગજ
ફિવો(લશ્કરે ફોઈબા)
ુ વો"
ટીચર: આ કહેવિનો અથમ સમજવ, "સાપની પછ
ૂું ડી પર પગ મક
તવદ્યાથી: ભાજપને મિ આપવો!
ુ ્,ુ માફ કરો પરું ત ુ હુું થોડીવાર િમારી
ગરબામાું ખ ૂબ ભીડ હિી ત્યારે એક સાહેબે એક મદહલાને પછ
સાથે વાિો કરવા માુંગ ુ છ.
મદહલા: કેમ? િેનાથી િમને શ ુ ફાયદો થશે?
સાહેબ: એ વાિ એમ છે કે મારી પત્ની આ ગીદીમાું ક્યાય દે ખાિી નથી. િે જો મને િમારી સાથે
વાિ કરિા જોશે િો ગોળીની જેમ સીધી અહી જ પહોંચી જશે!
મારા પરણીિ તમત્રોને તનવેદન કે િમારા લાુંબા આ્ષ્ુ યને રીચાિ કરવાની તિથી ૮ ઓર્કટોબર,
૨૦૧૭ આવી ગઈ છે . એટલે બધાને તવિંનિી કે પત્નીને સાડીઓ અને ઘરે ણા આપીને રીચાિ
કરાવી લો. કારણ કે િમારા આ્ષ્ુ યની વેલીડીટી ટુક સમયમાું ખિમ થવાની છે . વપેશીયલ
“કરવાચોથ” રીચાિ કરાવીને લાુંબી ઉંમર પામો. જે માટે ના પ્લાન નીચે પ્રમાણે છે .
મેગા પ્લાન: પ્લેટીનમનો સેટ આપીને ૧૦૦ વરસન ુંુ આ્ષ્ુ ય પામો
ુ ર પ્લાન: હીરાના દાગીના આપી ૯૦ વરસન ુંુ આ્ષ્ુ ય પામો
સપ
બોનસ પ્લાન: સોનાના સેટ આપીને ૮૦ વરસન ુંુ આ્ષ્ુ ય પામો
ુ ર પ્લાન: ચાુંદીના પાયલ આપીને ૭૦ વરસન ુંુ આ્ષ્ુ ય પામો
રે ગ્્લ
છોટુ રીચાિ: સાડી આપીને દસ વરસની ઉંમર વધારી શકો છો. આ મોકાનો ફાયદો ઉઠાવો!
જડમ અને મત્ૃ ્ ુ ઈશ્વરનાું હાથમાું છે , માણસના હાથમાું િો ફર્કિ મોબાઈલ રહી ગયો છે

બ્લ ુ વ્હેલનો ખોફ એટલો બધો છે કે દદવાળીની િૈયારીમાું પુંખો સાફ કરવા ટેબલ પર ચઢો િો
ુ ાબમ
ુ કરીને મમ્મીને કહે છે કે મમ્મી, જલ્દી આવ, પપ્પા આખરી વટે પ સધ
ુ ી પહોંચી
છોકરાઓ બમ
ગયા છે !
અકબરે બબરબલને 3 નવા સવાલ પ ૂછયા. 1.દૂ ધ કેમ ઊભરાય જય છે ?, 2.પાણી કેમ વહી જય
છે ?, 3.શાક કેમ બળી જય છે ?
બબરબલે 3ણેય સવાલનો 1 જ જવાબ આપ્યો કે WhatsApp ચાલ ુ હોય એટલે....
ુ થયા, પણ બબરબલને એની બૈરીએ બહુ માયો
આ સાુંભળી અકબર બાદશાહ ખશ
ખાુંડનો ભાવ િો એટલા માટે વધ્યો કે િમને ડાયબીટીસ ના થાય અને પેટ્રોલનો એટલા માટે કે
ચાલવાથી િમારુ શરીર મજબ ૂિ થાય. મોદીકાકા કઈ ખરાબ નથી કરી રહ્યા, બસ િમને ચ ૂવિ
અને િુંદુરવિ કરી રહ્યા છે . બસ હવે ખાલી ગે સનો ભાવ વધારી િમારી જોડે થોડી ડાયેટીંગ કરાવી
લે કે થોડૂ પેટ બી અંદર જત ુંુ રહે, બસ પછી વીકાસ પ ૂરો!
ુ લોકો એલોપથી હોય છે જે ઈમરજડસીમાું કામ આવે પણ સાઈડ ઇફેર્કટ આખી જજિંદગી. અમક
ુ
અમક
ુ ેદદક હોય છે , જે ઈમરજડસીમાું ક્યારે ય કામ ના આવે. અમક
ુ લોકો હોતમયોપેથી જેવા
લોકો આ્વ
હોય છે , ક્યારે ય કામ ભલે ના આવે પણ જોડે હોય િો સારું ુ લાગે !
સસરો: આવો જમાઈરાજ, કેમ એકાએક દશમન દીધા?
જમાઈ: િમારી દીકરી જોડે ઝગડો થયો અને િે બોલી, “જડહ્મ”માું જવ!
એક અમદાવાદી છોકરી િેના બોયફ્રેડડને પોિાના ઘરે આવવાનો રવિો બિાવિી હિી.િેણે કહ્ું ુ
જો, બબલ્ડીંગમાું દાખલ થિાની સાથે જ જમણી બાજુ લીફ્ટ છે . લીફ્ટમાું િારી કોણીથી નવ નુંબરન ુંુ
બટન દબાવજે, જયારે લીફ્ટ નવમાું માળે આવે ત્યારે જમણીબાજુનો બીજો ફ્લેટ અમારો છે .
બોયફ્રેડડ: વવીટ હાટમ , હુું કોણીની જગ્યાએ આંગળીથી લીફ્ટન ુંુ બટન દબાવ ુંુ િો ના ચાલે?
અમદાવાદી છોકરી: ઓ ભગવાન! િો ત ુંુ શુંુ ખાલી હાથે આવવાનો છે ?
દીકરીએ સાસરે થી પોિાની માને ફોન કયો. મમ્મી મારો એમની સાથે ઝગડો થઇ ગયો છે એટલે હુું
બે-ત્રણ મદહના ઘરે આવ ુંુ છું.

મા: ઝગડો એ કમબખિે કયો છે , એને સજ મળવી જોઈએ, ત ુંુ ત્યા જ રોકા, હુું જ પાુંચ છ મદહના
માટે ત્યાું આવ ુંુ છું!
વાહ, યાર િારીને ભાભીની જોડી િો રામ અને સીિા જેવી છે . હા ભાઈ એવ ુ જ છે . પણ, નથી
ધરિીમા સમાિી કે નથી રાવણ લઇ જિો!
એક વાર લક્ષ્મીદે વી અને પનોિીદે વી બુંને ઝઘડીયા. લક્ષ્મીદે વી કે હુું રૂપાળી છું અને પનોિીદે વી
કે હુું રૂપાળી છું. િે બુંને જણા શુંકરભગવાન પાસે ગયા અને કહે કે અમારા બુંનેમાું રૂપાળું કોણ.
શુંકરભગવાન: આમાું કોને રૂપાળું કહેવ ુંુ અને કોને રૂપાળું ના કહેવ ુંુ મને ખબર નદહ પડે. િમે પેલા
વાણીયાની દુકાને જવ, િમને જવાબ મળી જશે. બુંને જણા વાણીયાની દુકાને ગયા. વાણીયાને કહે
કે નગરશેઠ અમારા બુંનેમાું રૂપાળ કોણ? વાણીયાએ તવચાર કરીને કહ્ું ુ કે પેલા લીંબડા પર જઈને
પાછા આવો, પછી હુું જવાબ આપીશ. બુંને જણા બલબુંડે જઈને પાછા આવી ગયા. પછી વાણીયાએ
કહ્ું ુ કે પનોિીદે વી િમે જિા હો ત્યારે બહુ રૂપાળા દે ખાવ છો અને લક્ષ્મીદે વી િમે આવિા હો
ુ થઇ ગયા. વાણીયાને પનોિી
ત્યારે બહુ રૂપાળા દે ખાવ છો અને વાિનો નીકાલ કયો. બુંને ખશ
કયાુંરેય ના નડે!
ુ ીને પ ૂછ્,ું ુ "ત ુ શુંુ ઈચ્છે છે ? ભાઈ કે બહેન?
એક સગભામ માિાએ િેની પત્ર
દીકરી: ભાઈ
માિા: ત ુ કોના જેવો ભાઈ ઇચ્છે છે ?
દીકરી: રાવણની જેવો
માિા: ત ુંુ શુંુ કહે છે ? શુંુ િમારૂું દીમાગ ખરાબ થઇ ગ્ ુંુ છે ?
દીકરી: કેમ શા માટે મમ્મી? િેમણે િેમની િમામ રજવાડા, મીલકિ અને વથાવર િેમજ જ ુંગમ
સુંપતત્ત અને રાજયો છોડી દીધા, કારણ કે િેમની બહેન ને અપમાતનિ કરવામાું આવી હિી. આટલ ુ
થયા પછી પણ જયારે પોિાના દુશ્મનની પત્નીન ુ અપહરણ કયાઁ પછી પણ , િેમણે ક્યારે ય િે
સ્ત્રીને વપશમ કયો નહોિો. િો શા માટે હુું િેમના જેવા ભાઈ ની અપેક્ષા ન રાખ?ુ રામ જેવા ભાઈની
અપેક્ષા રાખી હુું શુંુ કરીશ? જેણે એક "ધોબી"ની વાિ સાુંભળીને િેની ગભમવિી પત્નીને છોડી દીધી,
કે જે હુંમેશા િેની સાથે પડાછાયાની જેમ રહેિી હિી, કે જે "અસ્ગ્ન પરીક્ષા" આપ્યા બાદ અને 14

વષમનો વનવાસ ભોગવ્યા બાદ પણ રામ સાથે હિી. મમ્મી, િમે પણ કોઈની પત્ની અને બહેન છો,
ુ ી િમે િમારા પત્ર
ુ િરીકે "રામ" જેવા બનવાની આશા રાખશો? માિા રડી રહી હિી.
કયાું સધ
સારાુંશ: તવશ્વમાું કોઈ પણ સારા કે ખરાબ નથી. કોઈના તવશે ખોટુ અથમઘટન ન કરો. િમારો
રન્ષ્ટકોણ બદલો.
જે ર્કલબમાું જય છે િે દરે ક માણસ ખોટો નથી હોિો. અને જે મુંદદરમાું જય છે િે કોઈ પણ માણસ
ુ નથી, િેથી િમે કયારે ય ડયાય ન કરો!
શદ્ધ
જીવનની વિોસ્ર્કિ: મુંદદર એક ખ ૂબ જ રસપ્રદ વથળ છે , ગરીબ માણસ હુંમેશા મુંદદરની બહાર ભીખ
માુંગે છે જયારે અમીર લોકો હુંમેશા મુંદદરની અંદર આવીને ભીખ માગે છે !
રામરહીમની પાછળ આદુ ખાઈને પડેલા મીડીયાએ િો માથ ુંુ એવ ુંુ પકવી નાખ્ ુંુ છે કે હવે ટ્રકની
પાછળ “હોનમ પ્લીઝ” લખેલ ું ુ “હની પ્રીિ”વુંચાય છે !
ુ ેટ ટ્રેન અને લોકલ ટ્રેનની વપીડમાું કેટલો ફરક
રઘલો: હે બાપ ુ આ બલ
બાપ:ુ કબજજયાિ અને ઝાડા જેટલો!
ુ ાન છોકરીઓ રવિાપર મારામારી પર આવી ગઈ. એક જણે કહ્ું ુ સારા ઘરની છોકરી થઈને
બે ્વ
રવિાપર મારામારી કરો એ શોભે? ત્યાું જ એક છોકરી બોલી, આ લચ્ુ ચી મારા નવા ચણીયા-ચોરી
ુ ા. હુું જયારે પહેરું ુ ત્યારે
માુંગીને પહેરવા લઇ ગઈ અને ઉપરથી ફોટા પાડીને ફેસબકુ પર મક્ય
બીજને િો એમ જ થાયને કે હુું માુંગીને લાવી હોઈશ!
પતિ: ડાબલિંગ, કાલે િે િારી જીભ ઉપર કું કુ, ચોખા અને ફુલ શા માટે મ ૂક્યા હિા?
પત્ની: કાલે દશેરો હિો એટલે શસ્ત્ર પ ૂજ કરી હિી, એડવાડસમા હેપ્પી દશેરા!
પત્નીએ પતિની આંગળી પકડી, વીજળીના બોર્કસમાું નાખવા કોતશશ કરી, એટલે પતિએ હાથ
છોડાવિાું કહ્ું ુ અરે , કું ઇ સમજ પડે છે , કરું ટ લાગી જશે.
પત્નીુઃ િમે એની બચિંિા ના કરો, હુું વટસાતવત્રીન ુંુ વ્રિ કરૂું છું, એ બરાબર થાય છે ને એ ચેક કરૂું
છું!

સાલો ભલાઈનો જમાનો જ નથી રહ્યો. આજે મારી પત્નીને મેં કહ્ું ુ કે “મારું ુ હૃદય એક મોબાઈલ છે
અને ત ુંુ એન ુંુ સીમકાડમ છે ”. પત્ની બોલી: િમારો મોબાઈલ ડબલ સીમકાડમ વાળો િો નથી ને? હવે
િો હદ થઇ ગઈ!
હુું એક રે વટોરડટમાું ખાવા ગયો અને જો્ ુંુ િો ત્યાું કોઈ ટેબલ ખાલી ન હત.ુંુ એટલે મેં ફોન પર
જોરથી વાિો કરીને કહ્,ું ુ સાુંભળ િારાવાળી બીજ કોઈ જોડે અદહયાું આવી છે , મારા પર તવશ્વાસ
નદહ હોય િો ત ુંુ અહી આવીને ખાિરી કરી જો. નવ સ્ત્રીઓ ટેબલ ખાલી કરીને જિી રહી!
એક ભાઇ પ્લેનમાથી ઉિરિા હિા, ત્યા દરવાજ પાસે એર હોસટે સ બોલી, 'આશા છે કે િમને
ુ વ થયો હશે.
પ્લેનમા ઘર જેવો અનભ
ભાઇ: ના રે ના, ઘરમાું િો મારુ કોઇ સાુંભળત ુંુ નથી અહીંયા િો એક બટન દબાવિા 4-4 આવી
જય છે !
ુ િા હિા અને માિાજી આવ્યા. એક બહેને પછ
ુ ્ ું ુ કે ધરમાું શાુંતિ રહે એ માટે શુંુ
કાલે એક બેન ધણ
ુ િા ધણ
ુ િા બોલ્યા, નેટ પેક બુંધ કરી દે . પછી િો મારાથી પણ રે હવા્ ુંુ નહી એટલે
કરું ુ ? બેન ધણ
ુ ્ ુંુ કે િમે ક્યા માિાજી? િો કહે, "વાઈ-ફાઇ" માઁ.
મેં પણ પછ
ુ ી હોય છે , કારણ કે એ “સદાબહાર” હોય છે
“સદાબહાર” લોકો િેમના લગ્ન જીવનમાું સખ
ુ ાફરી કરિો હિો. થોડા વખિ પછી એક સદ
એક અમદાવાદી એ.સી. ફવટમ ર્કલાસમાું મસ
ુંુ ર સ્ત્રી આવી
ુ થઇ ગયો. ટ્રે ન ચાલ ુ થવાની વાર હિી, ત્યાું જ
અને સામેની બથમ પર બેસી. અમદાવાદી િો ખશ
પેલી સ્ત્રી ઉઠીને અમદાવાદીની નજદીક બેસી ગઈ. અમદાવાદીને થ્ ુંુ કે લોટરી લાગી ગઈ. પેલી
સ્ત્રી વમાઈલ આપીને એકદમ િેની નજદીક આવી અને િેના કાનમાું કહ્ું ુ કે િારી પાસે જે કઈ
ુ હોય િે મને આપી દે . જો નદહ આપે િો િે મારી છે ડિી કરી એવ ુંુ કહીને હુું
દકિંમિી વવતઓ
ુ ાબમ
ુ કરી મક
ુ ીશ. અમદાવાદી િો પેલી સામે જોિો જ રહી ગયો, િેને ખીસામાુંથી ડાયરી કાઢી
બમ
પેનથી લખ્,ુંુ હુું સાુંભળી કે બોલી શકિો નથી, માટે િારે જે કહેવ ુંુ હોય િે આ ડાયરીમાું લખ.
પેલીએ એને જે કહ્ું ુ િે ડાયરીમાું લખી એને વાુંચવા આપ્્.ુંુ અમદાવાદીએ ડાયરી ખીસામાું મ ૂકી

ુ ો મારવી હોય િેટલી માર! મિલબ: અમદાવાદી જોડે
અને પછી પેલીને કહ્,ું ુ હવે િારે જેટલી બમ
પુંગો લેવો નદહ!
ુ ગમ ને ઇડવ્રુ ડસ એજડટે કહ્,ું ુ દાદા આ વટે ટ બેંક મ્્ચ્ુ ્લ
ુ ફું ડ લઇ લો, સાિ
એક ૮૮ વરસના બઝ
વરસમાું ડબલ થઇ જશે. દાદાએ સદ
ુંુ ર જવાબ આપ્યો, ભઈલા, હુું ઉંમરના એ પડાવ પર પહોંચી
ગયો છું કે કેળા પણ કાચા નથી ખરીદિો!
ુ ી સરદારજી બેંકમાું ગયા નદહ.
એક સરદારને સપનામાું એક છોકરીએ ચપ્પલ મારી. બે દદવસ સધ
િમે પ ૂછશો કેમ? કારણ કે બેંકમાું બોડમ મારે લ ું ુ હત,ુંુ “અમે િમારા સપનાને હકીકિમાું બદલીએ
છીએ”.
સવાલ : કાજુકિરીને ચાુંદીનો વરખ કેમ લગાવવામાું આવે છે ?
IAS : આ પ્રશ્ન જ ખોટો છે .
IIT : નો કમેંટ.
IIM : ખબર નહીં.
Gujjubhai : ઉંધી છે કે ચત્તી િે ખબર પડે એટલા માટે .
તશક્ષક: ચુંર ઉપર પહેલો પગ કોણે મ ૂક્યો હિો?
પપ્પ:ુ નીલ આમમવટ્રોંગે
તશક્ષક: અને બીજો?
પપ્પ:ુ બીજો પણ એણે જ મ ૂક્યો હશે, ત્યાું લુંગડી રમવા થોડો ગયો હિો.
ટીચર: એ બિાવો કે ઐિીહાસીક ભારિીય પરુ ુ ષોમાું છોકરાઓ કોને વધારે નફરિ કરે છે ?
છોકરો: રાજ રામમોહન રાયને
ટીચર: કારણ?
છોકરો: કારણ કે એમણે જ બાળતવવાહ બુંધ કરાવી દીધા, બાકી આજે અમે પણ બીબીબચ્ચાઓવાળા હોિ!
“ચા”વાળા કરિા િો પાનવાળો સારો કહેવાય, કઈ નદહ પણ પ ૂછીને િો “ચ ૂનો લગાવે” છે ને!

રાત્રી ના બે વાગ્યા હિા. એક શ્રીમુંિ માણસને નીંદર નહોિી આવિી. પડખા ફરી ફરીને થાક્યો.
ચા પીધી સીગારે ટ પીધી. અગાશીમા ચક્કર માયામ પણ ક્યાુંય ચેન ન પડે. આખરે થાકીને એ
માણસ નીચે આવ્યો. પાકીંગમાથી કાર બહાર કાઢી અને શહેરની સડકો પર ફરવા નીકળી ગયો.
ફરિા ફરિા એને એક મુંદદર દે ખા્ ુંુ મનમા થ્ ુંુ ચાલ થોડી વાર આ મુંદદરમા જઉં અને ભગવાન
પાસે બેસ,ુંુ પ્રાથમના કરુ, મને થોડી શાુંતિ મળે . એ માણસ મુંદદરમા ગયો. જો્ ુંુ િો ત્યાું એક બીજો
માણસ ભગવાનની મતુ િિ સામે બેઠો હિો,ઊદાસ ચહેરો. આંખોમા કરુણિા, એને જોઈને આ માણસને
દયા આવી. પ ૂછ્ ુંુ "કેમ ભાઈ આટલી મોડી રાત્રે?". પેલા એ વાિ કરી, "મારી પત્ની હોસ્વપટલમા
છે સવારે જો ઑપરે શન નહીં થાય િો એ મરી જશે અને મારી પાસે ઓપરે શનના પૈસા નથી"
આ શ્રીમુંિ માણસે ખીવસામાથી રુપીયા કાઢયા એ ગરીબ માણસને આપ્યા અને પેલાના ચહેરા પર
ચમક આવી. પછી આ શ્રીમુંિ માણસે એને પોિાન ુંુ કાડમ આપ્્ ુંુ અને કહ્,ું ુ "હજુ ું પણ ગમે ત્યારે જરૂર
હોય િો આમા મારો નુંબર છે મને ફોન કરજો...એડ્રેસ પણ છે ..રુબરુ આવી ને મળજો. સુંકોચ ન
રાખશો." પેલા ગરીબ માણસે કાડમ પાછ આપ્્ ુંુ અને કહ્ું ુ "મારી પાસે એડ્રેસ છે . આ એડ્રેસની જરૂર
નથી શેઠ". અચુંબો પામીને શ્રીમુંિ માણસે કહ્,ું ુ "કોન ુંુ એડ્રેસ છે ?". પેલો ગરીબ માણસ મરક મરક
હસિા બોલ્યો, "જેણે રાિના સાડાત્રણે િમને અહીં મોકલ્યા એમન"ુંુ
પત્નીુઃ િમે કોઈ પણ બાબિમાું િરિજ sorry ન કહો.
પતિુઃ કેમ?
પત્નીુઃ ઝઘડવાનો મ ૂડ ખરાબ થઈ જય છે .
રાહુલ: મમ્મી હુું હમણાું ફ્રી છું, િો કૈ ક સીઝનલ બબઝનેસ કરું ુ ?
સોનીયા: કર ને બેટા, દેશને પણ તનરાુંિ(મનમાું) પણ શુંુ કરીશ?
રાહુલ: તવચારું ુ છું ફટાકડા ભાડે આપ?ુંુ
સોતનયાજી (તનરાશ થઇને): બેટા રે હવા દે , ત ુંુ ફ્રી જ સારો છે !

ટીચર: ધારો કે એક નાનો ગ્રહ પ ૃથ્વી સાથે ટકરાય જય િો શુંુ થાય?
મોડટુ: ટનટનનન....અવાજ આવશે

ટીચર: કેમ?
મોડટુ: કારણ કે “એ દુતનયા પીિલ દી”........
ુ ીબિ સાથે ટક્કર ઝીલે છે !
ગલમફ્રેડડ િો કમજોર લોકોની હોય છે , બહાદુર લોકો િો લગ્ન કરીને મશ
A Doctor wanted to paint his main gate and display his board. He asked the painter to paint
the main gate & write on the board like this, Dr. B.E. Warsi, Psychotherapist.
And he told that all capitals and gaps should be proper & correctly maintained. The painter
did very well, took his fees & left but Doctor fainted after seeing the board.
Dr. BEWARSI PSYCHO THE RAPIST
એકવાર સુંિા જ ુંગલમાુંથી પસાર થિો હિો. સામે ઝાડપર લટકિા સાપને જોઇને ઉભો રહ્યો અને
પછી બોલ્યો, ફર્કિ લટકવાથી કશુંુ થવાન ુંુ નથી, મમ્મીને કહે કે “કોમ્પ્લાન” પીવડાવે!
અકબર: પત્ની અને સ ૂયમમાું શુંુ સમાનિા છે ?
બીરબલ: િમે આ બુંનેની સામે ઘરુ ીઘરુ ીને જોઈ નદહ શકો!
એકવાર હીરાના વેપારીનો દકિંમિી હીરો એક ઉંદર ગલી ગયો. એટલે િેણે ઉંદર પકડવાવાળાને
બોલાવીને એ ઉંદર પકડીને િેને મારી નાખીને હીરો પાછો મેળવવા કહ્.ું ુ પેલાએ કારખાનામાુંથી
૧૦૦ ઉંદરો પકડયા. બધાને એક મોટા પાુંજરામાું રાખયા. િેમાુંથી િેણે એક જુદા બેઠેલા ઉંદરને
પકડીને બહાર કાઢયો અને િેને મારી નાખીને હીરો બહાર કાઢયો. હીરાનો વેપારી નવાઈ પામી
ગયો. એટલે િેણે પેલાને પ ૂછ્ ું ુ કે આટલા બધા ઉંદરોમાુંથી િે કેવી રીિે જણ્્ ુંુ કે આ એકલો
બેઠેલો ઉંદર જ હીરો ગળી ગયો છે . ઉંદર મારવાવાળાએ કહ્ું ુ ઘણુંુ સહેલ ું ુ છે . “જયારે કોઈ પૈસાદાર
થાય છે ત્યારે િે બીજ સાથે ભળિો નથી”
સાુંિાને કોઈએ પ ૂછ્ ુંુ કે એવો કોઈ ખેલાડી છે કે જે દદવસમાું ભારિ માટે અને રાિે પાદકવિાન માટે
રમે છે ?
સાુંિા: હા “સોતનયા તમઝામ ” છે ને!
શરદ પ ૂબણિમા વપેતશયલ: એક બેન ગાિા હિા, “કહો પ ૂનમના ચાુંદને, ઉગે આથમણી ઓર રે ”
એક ભાઈએ જવાબ આપ્યો: "એમાું એવ ુ છે ને બેન, બધે િમારુ ના ચાલે. ઘરમાું ઠીક છે ”.

શેખ(ટ્રાવેલ એજડટને): છે લ્લા થોડા વરસોથી વેકેશન પર ક્યાું જવ ુંુ એની સલાહ હુું િમારી પાસેથી
લઉં છું. આ વરસે મારે જરા જુદી રીિે વેકેશન પર જવ ુંુ છે . ત્રણ વરસ પહેલા હવાઈ ગયો અને
મારી પત્ની રઝીયા પ્રેગડટ થઇ હિી. બે વરસ પહેલા બહામા ગયો અને મારી પત્ની પ્રેગડટ થઇ
હિી. ગયે વરસે િમે કહ્ું ુ એટલે હુું િાહીિી ગયો અને રઝીયા પ્રેગડટ થઇ હિી.
ટ્રાવેલ એજડટ: િો આ વરસે િમે જુદુું શુંુ કરવા માુંગો છો?
શેખ: આ વરસે રઝીયાને મારી સાથે લઇ જવા માુંગ ુ છું!
અતમિાભ બચ્ચન: ફોનો ફ્રેડડ મેં દકસે ફોન લગાયે?
વેપારી: બાપ ુ કો!
અતમિાભ બચ્ચન: બાપ ુ આપકે ફ્રેડડ હૈ?
વેપારી: ના, મારે પૈસા લેવાના છે , મારો ફોન નથી ઉપાડિા કદાચ િમારો ઉપાડી લે!
આઝાદી િો મહાત્મા ગાુંધીએ અપાવી હિી, સાિ લાખ િાુંતિકારીઓ િો “બ્લ ુ વ્હેલ” રમિા શહીદ
થયા હિા!
ુ ોમા માત્ર એક પદ માટે ભરિીનો ઈડટરવ્્ન
ુ ો છે લ્લો રાઉડડ હિો ફર્કિ ત્રણ
ઈડટેલીજડસ બ્્ર
કેડડીડેટ હિા. વારાફરિી ત્રણેયને બોલાવાયા. પ્રથમ એક પરૂુ ષ બોલાવાયો અતધકારીએ રાઈફલ
આપી કહ્ું ુ લો બાજુ ના રૂમમા િારી પત્ની છે , ફુકી દે . પેલાએ ના કહી, હુ મારી પત્નીને કેમ મારી
શકુ ? ઉમેદવાર ફેલ થયો. બીજને બોલાવાયો. લો રાઈફલ બાજુના રૂમ જઓ િમારી પત્નીને ફુકી
દે . ઉમેદવાર સહમિ ન થયો અને ફેલ થયો. હવે ત્રીજી ઉમેદવાર સ્ત્રી હિી. િેને રાઈફલ
આપવામા આવી. કહેવામા આવ્્ ુ બાજુના રૂમમા િારો પતિ છે ફૂફી દે . બાઈએ રાઈફલ લીધી ગઈ
રૂમમા થોડી વારમા પાચ રાઉડડ ફાયરીંગ થયા. પછી છ સાિ મીનીટ ધબાધબી બોલી અને બાઈ
પરસેવે રે બજેબ બહાર આવી અને બોલી, "પહેલા કહેવ ુ જોઈએ ને કે નકલી કારટીશ છે . માડ માડ
ુ ાથી મયો!" ઈડટરવ્્ ુ લેવા વાળા અતધકારીઓ બધા જ ચકરી ખાઈને હેઠા પડી ગયા
બુંધકુ ના ખધ
વાઈફ: મને ખબર છે કે િમારે ઓદફસમાું ખ ૂબ કામ રહે છે , પણ 'પોિા' માટે થોડો ટાઈમ િો કાઢો!
પતિ: હા, કાઢુું પણ દફનાઈલ ના હોય િો લઈ રાખજે !
ુ ાિત્વ તવભાગને હજરો વરસ જુન ુંુ સ્ત્રીન ુંુ જડબ ુંુ મળ્્ ુંુ છે
પતિ: પર

પત્ની: એમને કેવી રીિે ખબર પડી કે જડબ ુંુ સ્ત્રીન ુંુ જ છે ?
પતિ: જડબ ુંુ હજુ પણ ચાલી રહ્ું ુ છે !
નવરાતત્ર પિી ગઈ, હવે બધી Angel અને pari મોઢે રૂમાલ બાુંધીને બાવા સાફ કરિી હશે!

બધા તમત્રોને તવિંનિ
ું ી કરવાની કે િમારી BP, SUGAR, કે HEART માટે દવાઓ લેિા હો િો એ
ચાલ ુ જ રાખજો, એકલો “કડવાચોથ પર ભરોસો ન રાખિા!”
ુ ાુંથી કોઈ પણ એક ટીપ ુંુ
એક બારનો માબલક બધા ગ્રાહકોને ચેલેંજ ફેંકિો કે મારા નીચોવેલા લીંબમ
ુ ુંુ પાડી આપશે િેને ૫૦૦૦ રૂતપયાન ુંુ ઇનામ! ઘણા પહેલવાનો, બોર્કસરો આવી ગયા પણ કોઈ
લીંબન
પણ એમાુંથી એક પણ ટીપ ુંુ કાઢી નદહ શક્યુ.ું એક દદવસ એક સકુ લકડી માણસ આવ્યો અને કહ્ું ુ કે
હુું િારી ચેલેંજ ઉપાડી લઉં છું. એટલે બારમાું બધા એની વાિ સાુંભળીને હસવા માુંડયા. બારના
ુ ો રસ કાઢયો.
માબલકે િેને લીંબ ુ નીચોવીને આપ્્.ુંુ પેલાએ લીંબ ુ લીધ ુંુ અને એમાુંથી છ ટીપા લીંબન
બારનો માબલક નવાઈ પામી ગયો અને પેલાને ૫૦૦૦ રૂતપયા આપિા પ ૂછ્ ુંુ કે ત ુંુ ક્યાું અખાડામાું
જય છે કે કઈ દરિંગમાું બોક્ષીગ કરે છે ? પેલા કહ્ું ુ નાું, હુું સરકારના “GST” ડીપાટમ મેડટમાું કામ કરું ુ
છું!
ત્રણ વરસમાું ૪૮ દે શોની ૬૨ વાર પરદે શની ટ્રીપ, હવે િમે જ કહો કે “વાવકો ડી ગામા મોટો કે
િમારા મોદીમામા મોટા!”
ુ ો િો ૬% લેખે ૧૨૦ રૂતપયા વ્યાજ મળે , જો િમે ૨૦૦૦ રૂતપયા બેંક
બેંકમાું િમે ૨૦૦૦ રૂતપયા મક
પાસે વ્યાજે લો િો ૧૩% લેખે િમારે ૨૬૦ રૂતપયા વ્યાજ થાય. પણ જો િમે હોટલમાું જવ અને
૨૦૦૦ રૂતપયાન ુંુ ખાવ િો સરકારને ૧૮% લેખે ૩૬૦ રૂતપયા આપો. આન ુંુ નામ “તવકાસ”
બેંકનો ગ્રાહક: જો હુું આજે ચેક જમા કરું ુ િો િે ક્યારે ર્કલીયર થશે?
ર્કલાકમ : ત્રણ દદવસમાું
ગ્રાહક: મારો ચેક િો સામેવાળી બેંકનો છે , બુંને બેંક સામ સામે છે િો પછી આટલો બધો વખિ કેમ
લાગે?

ર્કલાકમ : સાહેબ, “પ્રોસીજર” ફોલો કરવો પડે છે . ધારો કે િમે વમશાન પાસેથી પસાર થિા હોવ અને
િમને તસતવયર હાટમ એટે ક આવે િો િમને પહેલા ઘરે લાવવામાું આવે કે સીધા વમશાનમાું જ લઇ
જવામાું આવે? પ્રોસીજર િો ફોલો કરવો પડેને!
આંટી: િારા લગ્ન થઇ ગયા?
છોકરી: જી, આંટીજી
આંટી: છોકરો શુંુ કરે છે ?
છોકરી: “અફસોસ”
ુ ે પ ૂછ્,ું ુ “માજી
ગામડામાું છાશ બનાવિી ભૈયાજીની વહુએ છાશ ઉપર માખણ આવ્્ ુંુ એટલે સાસન
દહીમે મખખન તનકાલ આયા હે, ક્યા કરું ુ ?”.
સાસ:ુ બેટા, એ નામ કભી મિ લેના, એ સસરુ કા નામ હૈ ઔર સસરુ કા નામ નદહ બલયા કરિે.
ુ ે કહ્,ું ુ “માજી,
વહુએ કહ્,ું ુ “ઠીક હૈ માજી”. બીજીવાર ફરીથી માખણ ઉપર આવ્્ ુંુ એટલે વહુએ સાસન
ુ બેભાન!
દહીમે સસરુ જી તનકલ આયે હૈ, કહા રખ?ુંુ ......સાસજી
ફટાકડા પણ સેક્યલ
ુ ર થઇ ગયા લાગે છે . નવા વરસમાું ફોડો િો આનુંદ વધારે છે અને દદવાળીમાું
ફોડો િો “પ્રદુષણ”!
ુ ા”
િાજમહાલ િો જુનો થઇ ગયો, હવે ટુરીવટ લોકોને પ્રેમની તનશાની માટે “રામરહીમની ગફ
બિાવવામાું આવશે
એક જગ્યાએ લખ્ ુંુ હત,ુંુ “મોદીએ ચા વેચી ત્યારે હાથમાું “કીટલી” હિી અને આજે જયારે દે શ
વેચવા બેઠા છે ત્યારે સાથમાું “જેટલી” છે !
અંબાણીની સુંપતત્ત ૬૭%, પિુંજબલની ૧૬૨%, અતમિ શાહના છોકરાની ૧૫૪૭% એક વરસમાું
વધી.
ૂ : મારી મગફળી પાુંચ વરસમાું ૫૬૦૦ થી ૩૨૦૦ થઇ ગઈ. ભારિ ખેિીપ્રધાન દે શ છે !
ખેડિ

કાલે બપોરે ચારે ક વાગે ઘરવાળીનો ફોન આવ્યો, ગળગળા અવાજે સોરી કહ્.ું ુ ..લગભગ રડિાું
રડિાું કહ્.ું ુ ..હવેથી કોઈ દદવસ િમારી સાથે ઉંચા અવાજે વાિ નહીં કરૂ...િમારી દરે ક વાિ
ધ્યાનથી સાુંભળીશ અને એના પર અમલ કરીશ... જે કહેશો એ કરીશ...મારૂું કોમળ દદલ પણ ભરાઇ
આવ્્.ુંુ રામ જણે, કોની ઘરવાળી હિી? પણ સારૂ લાગ્્!ુ
નવા જમાનાની જુની વાિામ: બપોરનો ટાઇમ હિો એટલે ટોપીનો વહેપારી એક ઝાઙ ના છાુંયે ઘઙીક
તવસામો ખાવા બેસી ગયો પરું ત ુ થોઙી વારમા િો ઝોકે ચઙી ગયો અને ઝાઙ પર બેઠેલ વાુંદરા
ુ ી િો જો્ ુ કે વાુંદરાઓ ઝાઙ પર
િેની બધી જ ટોપીઓ ઉપાડી ગયા. જયારે વેપારીની આખ ખલ
ટોપી પહેરીને બેઠા હિા. એટલે વેપારીને િેના તપિા સાથે બનેલો બનાવ યાદ આવ્યો. એણે વાુંદરા
જુવે એમ પોિાની ટોપી ઉિારી િો વાુંદરાઓએ પણ િેની નકલ કરિા ટોપી ઉિારી નાખી. પછી
વેપારીએ ટોપીને પહેરી િો વાુંદરાઓએ પણ ટોપી પહેરી લીધી. પછી વેપારીએ પોિાની ટોપી
નીચે ફેકી દીધી એને એમ કે હમણા વાુંદરા પણ િેની નકલ કરશે ને ટોપીઓ નીચે ફેકી દે શે ને હુું
બધી ટોપી લઈ લઇશ. પરું ત ુ આવ ુ િો કાુંઇ ન બડ્.ુંુ પણ ઝાડ પરથી એક િુંદુરવિ વાુંદરો નીચે
ઉિયો અને આવીને વેપારીને એક ફેરવીને અડબોથ ઝીકી દીધી અને કહ્,ું ુ િારા બાપે િને આ
વારિા કીધી હોય િો શ ુ અમારા બાપે અમને નહી કીધી હોય એમ?
પતિના પાુંચ તમસ કોલ જોઇને પત્ની તવચારે છે “ખબર નદહ, શુંુ થ્ ુંુ હશે?”. અને પત્નીના પાુંચ
તમસ કોલ જોઇને પતિ તવચારે છે કે, “ખબર નદહ, આજે મારી સાથે શુંુ થશે?”
પત્ની: મુંગળ પર જીવન છે ?
પતિ: ખબર નથી, મારે િો પ ૃથ્વી પર પણ નથી!
ખોટુંુ બોલવાથી પાપ િો લાગે છે , પણ સાચ ુંુ બોલવાથી પથારી ફરી જય એન ુ શ?ુંુ
સાલી નાનપણથી એક વાિ સમજમાું નોિી આવિી કે એતપ્રલ ફૂલ એટલે ક્ ુંુ ફૂલ? સાલ ુ હવે
ખબર પડી કે એતપ્રલ ફૂલ એટલે કમળન ુંુ ફૂલ!

બજરમાું એક એવી વવત ુ મળે છે કે જે િમારા મનમાું ચાલિા તવચારોને “વાચા”માું પરીવિીિ કરે
ુ કીદી”માું પરીવિીિ
છે , જેન ુંુ નામ “દારુ” છે અને બીજી એક વવત ુ છે કે જે િમારી “વાચા”ને “ચપ
કરે છે , જેન ુંુ નામ “જોરુ” છે !
ુ ીમકોટમ માું એક યાબચકા દાખલ કરવામાું આવી કે ભારિમાું હજ કરવા માટે
પાદકવિાનની સપ્ર
ુ બ હજ
સબસીડી મળે છે િો અમને પણ મળવી જોઈએ. જવાબમાું કોટે કહ્ું ુ કે કુ રાનમાું લખયા મજ
પોિાની કમાણીથી કરવી જોઈએ, બીજની કમાણીથી નદહ. એનો મિલબ ભારિના મસ્ુ વલમો પાસે
ુ ીમકોટમ જુઠુું બોલે છે !
અલગ કુ રાન છે અથવા પાદકવિાનની સપ્ર
એક નોકરને એના માબલકે ગરમ િવેથાથી ડામ દીધો, જેની પીડાથી બબચારો રાડારાડ કરવા
ુ ્,ું ુ હવે
લાગ્યો, માબલકે ઘાવ ઉપર ઠું ડુ પાણી રે ડ્,ું ુ પછી ઠું ડો મલમ લગાડી દીધો અને પછી પછ
કેમ લાગે છે ? નોકર રાજીનો રે ડ થઈ ગયો અને બોલ્યો, માબલક, િમે િો ભગવાન છો. આ વાિને
GST સાથે કું ઈ જ લેવાદે વા નથી.
બધા શાક ભાવવા લાગે ત્યારે રસોઇ મમ્મીની નહીં પત્નીની હોય અને બધા શોખ મોંઘા લાગે ત્યારે
કમાણી પપ્પાની નહી, આપણી હોય!
શ્રાવણ મદહનામાું ગાુંઘીનાગરની વપેશીયલ પોલીસે તવરમગામમાું એક મકાનમાું રે ડ પાડી. બધા
જુગારીઓ અંધારાનો લાભ લઈને ભાગી ગયા. કોઈ જુગારી હાથમાું નદહ આવ્યો. પોલીસો પાછા
ુ ને વાનમાું બેઠેલા જોયા. પોલીસોને નવાઈ
પોલીસવાનમાું બેસવા આવ્યા. ત્યાું એમણે બે બાપઓ
ુ ને પ ૂછ્ ું ુ કે બધા ભાગી ગયા અને િમે કેમ વાનમાું આવીને બેસી
લાગી એટલે િેમણે બાપઓ
ગયા. એક બાપ ુ બોલ્યા, સાહેબ ગયે વષે ત્રણ કલાક ઉભા ઉભા અમદાવાદ જવ ુંુ પડ્ ું ુ હત ુંુ એટલે!
ભીખારી: માજી રોટલી આપોને......
માજી: નથી બની મોડેથી આવજે....
ભીખારી: માજી આલો મારો નુંબર બને એટલે મીસકોલ મારજો
માજી: મીસકોલની કું યા વાિ કરે છે ? હુું રોટલી વોટસોપ કરીશ, ત ુંુ િાર ડાઉનલોડ કરીને ખાઈ
લેજે!

ડોર્કટર: દદીને એક કલાક પહેલા લાવ્યા હોિ િો અમે િેને બચાવી લેિે
બાપ:ુ દસ તમનીટ પહેલા િો અકવમાિ થયો છે , િો શુંુ એને જબરજવિી ઠોકીને લઇ આવીએ?
Behind Every “EXCUSE ME”, There is a hidden, “ખસને ગધેડા”
લગ્ન પછી પત્નીને પ્રેમ દે ખાડવા માટે “આઈ લવ ્”ુ થી પણ વધારે અસરકારક વાક્ય છે , લાવ
આજે વાસણ હુું ઘસી નાખ,ુંુ ત ુંુ “ગરબા રમવા જ”
ૂ ે એ જો્ ુંુ અને બધાને
એક જગ્યાએ ૩૫ નેિાઓને લઇને જિી એક બસ ઉંધી વળી ગઈ. એક ખેડિ
બહાર કાઢીને લાઈનમાું અસ્ગ્નસુંવકાર આપી દીધા. થોડીવારમા પત્રકારો પહોચ્યા અને કહ્ું ુ કે
ૂ ે કીધ ુંુ કે 8 થી 10 જણા બોલિા હિા કે
નવાઈ કહેવાય બધા જ મરી ગ્યા કોઈ જીવત ુંુ નહોત?ુંુ ખેડિ
અમે જીવિા છીએ શુંુ કામ સળગાવો છો? પણ મને થ્ ુંુ કે આ નેિાઓ જજિંદગીમાું ક્યારે ય સાચ ુંુ
બોલ્યા નથી, િો અત્યારે થોડુું સાચ ુંુ બોલિા હોય! એટલે મેં અસ્ગ્ન સુંવકાર આપી જ દીધા!
ુ સમજી ડરશો નહી. તવધાનસભાના
જો રાત્રે કોઇ સફેદ કપડા પહેરી િમારા પગ પકડે િો િેને ભિ
ઉમેદવાર પણ હોઇ શકે છે ! તવના મલ્ુ યે જનદહિમાું જરી.
બાપ:ુ કાઈ ખબર નથી પડિી ભ ૂરા, પગાર વધારવાન ુ કહુ છ િો કહે છે કે ત ુ કામ શ ુ કરે છે ? અને
રજ માુંગો િો કેય, િારું ુ કામ કોણ કરશે?
"િીનપત્તી" રમિા રહેિા પિીથી કું ટાળીને પત્નીએ પતિને કહ્,ુ "બલ્્ ુ વ્હેલ" રમોને શાુંિી થાય!
પત્ની: મારે નવી સાડી લેવી છે , અમ્માજન પાસેથી મુંગાવોને!
પતિ: કઈ અમ્મા જન? કોની અમ્માજન?
પત્ની: અરે , િમે નેટમાુંથી નથી મુંગાવિા ઇ અમ્મા જન.
પતિ : િારો બાપ ઇ અમ્માજન નય Amazon છે ! અભણના પેટની
જે કોઈ કપલને ખીલ ખીલાટ હસિા જોઉં છું ત્યારે મનમાું એક જ તવચાર આવે છે , કાુંિો બૈરું ુ નવ ુંુ
છે અથવા િો િેન ુંુ નથી!

પત્ની: સાુંભળો, િમારા “જડમદદવસ” માટે એટલા મવિ કપડા લાવી છું કે પ ૂછો નાું વાિ!
પતિ: “લવ ્ ુ જન”ુંુ , લાવ બિાવિો ખરી!
પત્ની: હા, હમણા જ પહેરીને આવ ુંુ છું!(પતિ બેભાન)
પત્નીને બહુ કામ કરિી જોઈને
પતિ: ત ુંુ કામ કરીને બહુ થાકી જય છે , આપણે એક કામવાળી રાખી લઇએ
ુ ી ગયા? હુું પણ પાુંચ વરસ પહેલાું િમારી
પત્ની: ના..! ના..! મને િમારા પર ભરોસો નથી, ભલ
કામવાળી જ હિી!
બબચારા પરુ ુ ષો! જડમે િેવા જ અબભનુંદન “માિાને” અપાય છે . વખાણ અને ભેટો દુલ્હનને મળે છે .
જયારે મરી જય ત્યારે તવમાની રકમ પત્ની લઇ જય છે . હદ િો ત્યારે થઇ ગઈ કે જયારે એક
ભાઈએ ૧૦૦ વાર રર્કિદાન કરવાનો રે કોડમ બનાવ્યો ત્યારે બ્લડબેંકવાળાઓએ ઇનામ િેને નદહ
િેની પત્નીને આપ્્!ુંુ “ધડયવાદ મેડમજી”, “િમે નદહ પીધ ુંુ એટલે અમને મળ્્”ુંુ .... “લોહી”.

યમરાજ: જીગા, િારો ટાઈમ થઇ ગયો છે , િને લેવા આવ્યો છેં
જીગો: મહારાજ, મારી એક અંતિમ ઈચ્છા રહી ગઈ છે
યમરાજ: જલ્દીથી બોલ!
જીગો: મારે મોદીને એકવાર સાચ ુંુ બોલિા જોવા છે
યમરાજ: ચાલાકી નદહ કર, “અમર થવા માુંગે છે ?”
"મારી પત્ની િો આરસની મ ૂતિિ છે ", આવ ુંુ કોઈ કહે િો એની ઈષામ ન કરવી. એ બોબડો હશે અને
એ 'ળ' ને બદલે 'ર' બોલિો હોય એવ ુંુ પણ બને!
ઘણી છોકરીઓ એમ કહે કે છોકરાઓ મ ૂરખા હોઈ શકે અને પછી પછી એમ બોલે કે “આપણે
છોકરાઓ કરિા કમ થોડા છીએ!”

એક રે દડયોલોજીવટ ડોકટર તમત્ર એના પરણીિ તમત્ર મળવા આવ્યા. વાઇફ ચા લઈને આવી,
પતિએ ઓળખાણ કરાવી કે આ શહેરના મોટા રે દડયોલોજીવટ છે ! િરિ પત્ની બોલી "િમે પેલા
જુના વાલવાળા રે દડયો રીપેર કરો છો?". પતિ ક્યારનો ડોકટરને પાણી છાુંટે છે પણ હજુ ડોકટરને
ુ જો, હુું
ભાન નથી આવ્્!ુંુ પાછી હમણાું વાઇફ કહીને અંદર ગઈ કે "ભાનમાું આવે એટલે પાછું પછ
માળીયા પરથી રે દડયો ઉિારિી આવ!ુંુ " કોઇક પતિને પણ પાણી છાુંટો યાર!
કું ડકટર : જેની પાસે છટ્ટા ન હોય િે બસમાું થી નીચે ઉિરી જય......
જયુંિી જોખમે ૧૦૦ની નોટ કાઢીને કહ્:ું ુ આવટોડીયાથી લાલદરવાજ
કું ડકટર(ગરમ થઇ ને): ૬ ₹ની દટદકટ છે અને મારી પાસે ૯૪ ₹ છટા નથી
જયુંિી જોખમ: િો ત ુંુ બસમાું થી નીચે ઉિર...
સરદારજી એના પર બનિા જોર્કસથી િુંગ આવી ગયો હિો. એટલે િે સીધો િેની પત્ની પાસે ગયો
અને પત્નીને કહ્ું ુ ત ુંુ મને એક જોર્કસ કહે જેમાું હુું ઇડવોલ્વ નદહ હોઉં
પત્ની: હુું પ્રેગ્નડટ છું
બાપ ુ જેમ જેમ િેમ િો ભણવા જિા હિા ત્યાું, બાયોલોજીના ટીચર કહે-સેલ એટલે શરીરનો કોષ,
ફીજીર્કસના ટીચર કહે-સેલ એટલે બેટરી, ઇકોનોતમર્કસના ટીચર કહે-સેલ એટલે વેચાણ, દહવટરીનાું
ટીચર કહે સેલ એટલે-જેલ. વકુ લના ચાર સાહેબો વચ્ચે જો એકમિી નથી િો ભણીને શુંુ કાુંદા
કાઢવાના! બાપ ુ ગચ
ૂું વાઈ ગયા એટલે ભણવાન ુંુ છોડી દીધ!ુંુ
ટીચર: ભારિીય પદરવારના સભ્યો એક બીજને પ્રેમ કરિા હોય છે અને એક બીજની કદર કરે છે ,
આન ુંુ કોઈ એક ઉદાહરણ આપો!
ુ ાણાની બખચડી બધા ખાય છે .
તવદ્યાથી: ઉપવાસ એક કરે છે અને સાબદ
ુ ર માણસને ૯૦૦
મોદીએ આ દે શન ુંુ જ નહીં રાહુલ ગાુંધીન ુંુ પણ ભલ ું ુ ક્.ું ુ કેવી રીિે? આ સેક્લ
પગતથયાું(ચોટીલા) ચડાવીને મુંદદરે જઈ દહડદુત્વનો ઘુંટ વગાડિાું શીખવનાર મોદી જ પહેલાવહેલા
પ્રધાનમુંત્રી છે . આ તવકાસજ કહેવાય! બીજુ ું કામ અતમિ શાહે પરુ ું ુ ક્,ું ુ રાજયસભાની ચટ
ુંુ ણીમાું
ધારાસભ્યો ખરીદ્યા અને છોકરા જયને ૫૦૦૦૦રૂ.નાું ૮૦કરોડ થોડા વખિમાું કેમ બનાવાય એ
ુ ગોયેલને લાવ્યા. તવપરીિ કાળે તવપરીિે બદ્ધુ દ્ધ!
શીખવવા ગયા અને બચાવમાું કેડરના મુંત્રી પી્ષ

Teacher:- राजीव गांधी का खेलोंमें ऐसा क्या योगदान र्ा, जो उनके नाम पर 'राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार ददया जाता है ?

Student:- राजीव गांधीजीने खेल-खेल में दे श को एक ऐसा रत्न ददया, ष्जससे आज पूरा दे श
खेलता है .

पत्नी : ये पलंग क्यों ले आये?
पतत : धनतेरस है न इसललए
पत्नी : धनतेरस पे पलंग?
पतत : हाँ, धनतेरस पे सोने का कुछ खरीदते हैं ना?
ુ ી ગયો. કારણ? કારણ કે કેજરીવાલની કાર દરે ક
ચોર કેજરીવાલની ચોરે લી કાર પાછી મક
દકલોમીટરે “્ ુ ટનમ” લેિી હિી.
કિ
ૂ રું ુ : કાલે રાત્રે 3 વાગે મારા માબલકે એક ચોર પકડયો
બીજુ કિ
ૂ રું ુ : શુંુ વાિ કરે છે ? પણ એ વખિે ત ુંુ શુંુ કરિો હિો?
પહેલ ું ુ કિ
ૂ રું ુ : હુું થોડો માણસ છું કે આખી રાિ વૉટ્સએપ લઈને બેઠો હોઉં? હુું િો આરામથી સ ૂિો
હિો
ગામડાની બે મદહલાઓ બેઠી-બેઠી વાિો કરી રહી હિી:
પહેલી: આ હસબુંડ એટલે શ?ુંુ
બીજી: બેન આ એક અજીબ પ્રકારન ુંુ બેડડ છે , જેને માત્ર ઘરના વેલણથી જ વગાડી શકાય. આ
ુ એ છે કે, એને
બેડડને વગાડવાનો આનુંદ માત્ર પરબણિ સ્ત્રીઓને જ મળે છે . બેડડનો એક સારો ગણ
જેટલ ું ુ વગાડો, એટલો જ મધ ૂર સ ૂર નીકળે છે , છિાું આ ધ ૂન ઘરની અંદર જ રહે છે . મજની વાિ
િો એ છે કે, િેને ગમે િેટલ ું ુ વગાડો, િે હસત ુંુ જ રહે છે , એટલે જ િો િેને 'હસબુંડ' કહેવાય છે .
બાપ ુ પહેલીવાર ફ્લાઈટમાું ગયા. એમણે ચા મુંગાવી. એર હોવટેસ ટ્રે માું ગરમ પાણીન ુંુ થમોસ, ટીુ ર ક્યુબ આપી ગઈ. બાપએ
ુ માુંડ માુંડ જિે ચા બનાવીને
બેગ, દૂ ધ પાઉડરન ુંુ પાઉચ અને શગ
પીધી.
એર હોવટેસે પ ૂછ્ ું ુ ''બીજુ ું કું ઈ લાવ?ુંુ ''

બાપ:ુ ''આમ િો ગરમાગરમ ભજીયાું ખાવાનો તવચાર હિો પણ, આટલા નાના ટે બલ ઉપર ત ુંુ
ુ ીશ ક્યાું?''
ચણાનો લોટ, કાુંદા, મરચાું, કડાઈ, િેલનો ડબ્બો અને ગે સનો ચ ૂલો મક
ુ ન કરો ત્યારે શ્રી૧ ની જગ્યાએ શ્રી જય શાહ લખજો, ધુંધો
વેપારી તમત્રો, આ વરસે ચોપડા પજ
૧૬૦૦૦ ગણો વધી જશે! ખાસ કરીને અતમિ શાહના કહેવા પ્રમાણે જયની જેમ અહીંથી અનાજન ુંુ
એર્કસપોટમ કરવાન ુંુ અને ત્યાુંથી ધાણા ઈમ્પોટમ કરવાના - જયોતિષી તવકાસ મહાઅજ્ઞાનીચાયમ!
ઘરમાું ૫૦૦ કે ૨૦૦૦ ની ચલણી નોટો પડેલી હોય, િે ધીમે ધીમે વાપરિા જજો. ૮મી નવેમ્બર
ુ રાિની ચટ
નજીક આવી રહી છે , દહમાચલ, ગજ
ુંુ ણી આવી રહી છે . કોઈ ધડાકો કરીને પ્રજને પાનો
ચઢાવવાનો પ્રયડિ મોદીજી જરૂર કરશે!
ુ જ જુનો નાિો છે . જયારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનન ુંુ માથ ુંુ દુખત ુંુ ત્યારે એ વડનગર
મારે દ્વારકા સાથે ખબ
મારી ચા પીવા આવિા હિા!
આટલા બધા વરસો થઇ ગયા છિાું કોંગ્રેસીઓની ઉમીદ રાહુલ ગાુંધી જોડે એવી રીિે જોડાઈ છે
જેવી રીિે જેઠાલાલની બબીિા માટે જોડાઈ છે !
ભારિીય દિકેટ ટીમ appoનો પ્રચાર કરી રહી છે , અતમિાભ બચ્ચન KBCમાું ચાયનાનાું VIVO થકી
સેલ્ફી લે છે , રણવીર તસિંહ VIVOનો િાુંડ એમ્બેસેડર છે , બીગબોસની વપોડસર ચાયનાની appo
કું પની છે . આ બધા જ ઉચ્ચ કક્ષાના દે શભર્કિો છે . જયારે ગરીબોને કહેવામાું આવે છે કે ૧૦રૂ.વાળી
ચીનની ઝાલર, ૧૦-૨૦ રૂતપયાના ચાઈનીઝ ફટાકડા ખરીદ્યા િો િમે દે શરોહી!
કે.બી.સી.માું એક કરોડ માટે એક ભાઈએ ફોન ઓ ફ્રેડડ કરીને પત્નીને ફોન કરવા કહ્.ું ુ
ુ ુ હોિા હૈ અબ( પેલા ભાઈ એ સવાલ વાુંચ્યો અને પત્નીને
અતમિાભ બચ્ચન: આપકા ટાઈમ શર
ઓપ્શન કહ્યા)
પત્ની: છે ક અત્યારે ફોન કરવાનો ટાઈમ મળ્યો? મારે િમારી જોડે કોઈ વાિ નથી કરવી કહીને
ફોન કટ કરી નાખયો.
અતમિાભ: ગભરાવ નદહ, મેરે સાથ િો બહુિ બાર હોિા હૈ!

"મન હોય િો માળવે જવાય" પણ ઘણીવાર મન ન હોય િોય માબળયે ચડવ ુંુ પડે છે , દદવાળી
ઈફેકટ!
શેર્કસપીયરને સવાલ પ ૂછવામાું આવ્યો કે સ્ત્રી અને આલ્કોહોલમાું શુંુ સમાનિા છે ?
શેર્કસપીયર: બુંને રાત્રે આનુંદ આપે છે અને સવારે “માથાનો દુુઃખાવો”
એલામમ િો ખાલી અવાજ માટે મ ૂકીએ છીએ, બાકી રોજ સવારે આપણી જવાબદારી જ આપણને
જગાડે છે !
તશક્ષક: કહો જોઈએ કહેવિ "જીવ મા જીવ આવવો" નો અથમ સમજવો
તવદ્યાથી: ગભમવિી થવ ુંુ
તશક્ષક: ભાઈ િારે વધ ુ ભણવાની જરૂર નથી, કાલથી રજ રાખ!

ુ કામના, થોડુ વધારે લાગે િો માફ કરજો, આિો કાલે મોદી સાહેબને
િમને ૧૦,૦૦૦ કરોડની શભ
ુ રાિીઓને બાવીશ વરસથી ઉલ્લ ુ બનાવ ુંુ છું પરું ત ુ
સાુંભળી લીધા હિા િેનો કેફ ચઢયો છે , “ગજ
ુ ી જેમ એમન ુંુ અપમાન કોઈ દદવસ નથી ક્!ું ુ ”
પપ્પન
ુ ેચ્છામાું િમને એટલ ું ુ બધ ુંુ ધન મળે કે િમે ગચ
ુ વાઈ જવ અને તવચારો કે
ધનિેરસની શભ
એકાઉડટ ખોલાવ ુંુ કે બેંક ખોલ!ું ુ
ુ ીએ િો ઘરમાુંથી કકળાટ કાયમ માટે જિો રહે
"કાળી ચૌદશે" ચાર રવિે આપણો મોબાઈલ મક
કેવો વખિ ચાલી રહ્યો છે . ખાઈએ છીએ િો પચત ુંુ નથી, કમાઈએ િો બચત ુંુ નથી. એવ ુંુ લાગે છે કે
ુ ામ ગોડસે બેઠો છે જેથી ગાુંધી ત્યાું ટકિો નથી!
પાકીટમાું નાથર
ુ રાિી વ્યાકરણમાું સુંધી તવચ્છે દને લઈને હુું અવઢવમાું છું. િમે જ કહો “તવવાહ”માું “વાહ”
ગજ
છપાયેલી છે કે “આહ”!

“વાયફાય”નો કવરે જ એદરયા સીતમિ હોય છે , જયારે “વાઈફ”નો અસીતમિ હોય છે . પતિ ગમે
િેટલો દુર કેમ ના હોય પણ એ “વાઈફ”નાું કવરે જ એદરયામાું જ હોય છે !
આરક્ષણની અસર KBCમા પણ દે ખાઈ, MBBS ડોર્કટર મદહલાને બીજ જ સવાલ H1N1 વાયરસ
કયા જનવરથી ફેલાય છે એ નહોિી ખબર પરું ત ુ લાઇફ લાઇન ફોનમા પણ સામે એક ડોર્કટર જ
હિા. િે પણ એના ક્ષેત્રમાું સામાડય જવાબ જેમાું ભડ
ું ૂ આવે એમાું શ્યોર નહોિા.
ડોર્કટરની જો આવી હાલિ હોય િો તવચારો બીજ ક્ષેત્રમાું શ ુ હાલિ હશે? આવ ુંુ તવદે શમાું નથી,
તવદે શમાું યોગ્યિાના આધારે મહત્વના પદોમાું પસુંદગી થાય છે . જયારે અહીં જતિ આધાદરિ
પસુંદગી થાય છે , મેદડકલ અને એંજીડયદરિંગ જેવા સુંવેદનશીલ પદો પર આરક્ષણ સુંપ ૂણમ હટાવી
દે વ ુ જોઇએ. એજ દે શના દહિમાું છે , આરક્ષણની માનતસકિામાુંથી દે શ જેમ જલ્દી બહાર આવશે
િોજ મહાસત્તા િરફન ુંુ પ્રયાણ ખરે ખર સાથમક ગણાશે.
ડોર્કટર: ડોસીમા, હુું િમને દવા આપ ુંુ છું િમે પાછા જુવાન થઇ જશો
ડોસીમા: ના ના એવ ુંુ ના કરિો મારા રોયા, મારુ પેડશન બુંધ થઈ જશે
પતિ: ભગવાન બલ્ુ ધ્ધ આપિા હિા ત્યારે ત ુંુ કયાું ગઈ હિી?
પત્ની: હુું િમારી સાથે ફેરા ફરિી હિી
પહેલી સીટીમાું સ્ત્રીને આકતષિિ કરવી, બીજી સીટીમાું સ્ત્રીને ધ્યાન આપવા માટે મજબરુ કરવી અને
ત્રીજી સીટીમાું પોિાની પાસે બોલાવી લેવાન ુંુ સામથ્યમ ફર્કિ ને ફર્કિ “પ્રેસર કુ કર” પાસે જ છે !
सवाल: दतु नया का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है ?
जवाब: घरवाली
सवाल: कैसे?
जवाब: हफ्ते में 3-4 बार मनाना ही पड़ता है


ુ ેચ્છા મેસેજ આવ્યા છે એમાુંથી 1% પણ સાચા પડયા િો આવિા વષે
ધનિેરસના એટલા શભ
ુ ાભાઈન ુંુ નાનકડુું મકાન એડટે લા જ લઈ લેવ ુંુ છે
મક

Teacher: Where did the word 'Wife' come from?
Student: Mam they derived it by taking the first 2 & last 2 alphabets from WILDLIFE
A cannibal was walking through the jungle and came upon a restaurant opened by a fellow
cannibal. Feeling somewhat hungry, he sat down and looked over the menu. Broiled
Missionary: $25.00
Fried Explorer: $35.00
Baked Politician: $100.00.
The cannibal called the waiter over and asked, “Why such a price difference for the
politician?
"The cook replied "Have you ever tried to clean one of them?"
ગજબનો પરીવાર! એક પરીવારમાું પાુંચ બહેનો હિી. એકન ુંુ નામ “ત ૂટે લી”, બીજીન ુંુ નામ “ફાટે લી”,
ત્રીજીન ુંુ નામ “ફીકી”, ચોથીન ુંુ નામ “મરે લી” એન પાુંચમીન ુંુ નામ “ભ ૂિડી” હત.ુંુ એક દદવસ છોકરીને
જોવા મહેમાન આવ્યા.
છોકરીની માએ પ ૂછ્ ુંુ કે િમને ખરુ શી પર બેસવાન ુંુ ફાવશે કે ચટાઈ પર?
મહેમાન: ખરુ શી ચાલશે
છોકરીનીમા: ત ૂટેલી, ખરુ શી લઈને આવ! એટલે મહેમાન ગભરાયા. એમને કહ્ું ુ ચટાઈ ચાલશે.
છોકરીનીમા: ફાટેલી, ચટાઈ લઈને આવ! મહેમાન પાછા ગભરાયા એટલે કહ્ું ુ અમે િો જમીન પર
બેસીશ.ુંુ મહેમાન જમીનપર બેસી ગયા. છોકરીની માએ પ ૂછ્ ું ુ કે ચા પીશો કે દૂ ધ?
મહેમાન: ચા પીશ!ુંુ
છોકરીનીમા: ફીકી, ચા લઈને આવ! મહેમાન ગભરાયા અને કહ્ું ુ અમે દૂ ધ પીશ.ુંુ
છોકરીનીમા: મરે લી, ભેંસન ુંુ દૂ ધ લઇ આવ! મહેમાનોએ કહ્ું ુ અમારે કઈ પીવ ુંુ નથી, છોકરી બિાવો!
છોકરીનીમા: છોકરીઓ, “ભ ૂિડી”ને લઇ આવો...મહેમાન પ ૂઠ દબાવીને ભાગી ગયા!
ુ ાકાિે ગયો. પજ
ુ રી એની પાસે
એક તમલીટરીનો ઓદફસર સાઉથ ઇન્ડડયામાું એક મુંદદરની મલ
આવ્યો અને ધીમેથી પ ૂછ્,ુંુ "Got Rum". મીલીટરીવાળાએ આંખ મારીને કહ્ું ુ હા, છે , મારી
ુ રી એકદમ ગવુ સે થઇ ગયો
કારમાું...બે બોટલ ઓલ્ડ મડક અંને એક બ્લેક લેબલ. એ સાુંભળીને પજ
અને મીલીટરીવાળાને પાછા જિા રહેવા કહ્.ું ુ એની પત્નીને ખયાલ આવી ગયો કે શુંુ ગોટાળો થયો
છે એટલે પતિને કોણી મારીને કહ્,ું ુ એ િમારા “ગોત્ર” તવશે પ ૂછે છે અને િમને દારુ વગર કશુંુ
દે ખાત ુંુ જ નથી!

કાદડિયોલોજજવટ અને ગબ્બતસિંગમાું શુંુ સમાનિા છે ? બુંને એક જ સલાહ આપે છે કે “િે નમક ખાધ ુંુ
છે િો હવે ગોળી ખા!”
સાલ ું ુ મોબાઈલમાું છે લ્લા ૪ દદવસથી એટલા બધા દીવા ભેગા થઈ ગયા છે કે હવે િો ચાજજ િંગના
કાણાુંમાુંથી િેલ ટપકે છે
ુ ને આરોગી સવારે મહાપરુ ુ ષોના ફોટા પાછળ સુંિાઈ
સત્ય વચન: ગરોળી આખી રાિ જીવજ ુંતઓ
જય છે !
ુ સરુ િ પડોશણને પ તમતનટ સધ
ુ ી હાથ હલાવિા
આજે સવારે મારી બાજુના એપાટમ મેડટમાું ખબ
જોઇને હુું પણ હાથ હલાવિો રહ્યો. પાછળથી ઘરવાળીએ ધબબો માયો. મને કહે બસ હવે! દદવાલી
આવે છે , એટલે એ બારી સાફ કરે છે !
સૌથી વધ ુ કૃપા તશવજી કોના પર કરશે?
તવદ્યાથી: સાહેબ દરજી પર.
તશક્ષક: ઈ કેમ?
તવદ્યાથી: સાહેબ દરજી આખ ુ વષઁ તશવ તશવ કરે છે એટલે!
પત્નીને કું ટ્રોલ કરવા માટે બાબાએ એક િાવીજ આપ્્.ુંુ એક મદહના પછી પતિએ બાબાને કહ્,ું ુ
બાબાજી, િાવીજ કા પત્ની પર કોઈ અસર નદહ હુવા મગર પાડોશન વશમેં આ ગઈ!
બાબાજી: ઈફેર્કટ નાું સહી, સાઈડ ઈફેર્કટ િો હુવા!
પત્નીને ફરવા જવાન ુંુ કહો એટલે એને સામાન પેક કરિા અઠવાડી્ ુ લાગે. પણ જો ઝગડો થાય,
િો એ જ સામાન એક જ કલાકમા પેક થઈ જય!
એક બહેનને ત્રણ જમાઈ. એ બહેનને થ્ ુંુ કે લાવ ત્રણે જમાઈની પરીક્ષા લઉં. એટલે એ મોટા
ુ પર ગયા. ત્યાું એમને ઉપરથી િાપી નદીમાું ભ ૂસકો માયો. મોટા
જમાઈને લઈને િાપી નદીના પલ
જમાઈ નદીમાું કુ દી પડયા અને બહેનને બચાવ્યા. મોટા જમાઈ ઘરે આવ્યા િો ત્યાું એમના ટે બલ

પર ઈનોવા ગાડીની ચાવી પડી હિી અને લખ્ ુંુ હત ુંુ મારો જીવ બચાવવા માટે ભેટ. પછી વચલા
જમાઈને લઈને િાપીમાું ભ ૂસકો માયો. વચલા જમાઈએ એમને બચાવ્યા અને એને પણ મારુતિના
નવા મોડેલની ગાડી ભેટ આપી. પછી નાના જમાઈને લઈને ગયા અને િાપીમાું ભ ૂસકો માયો પણ
નાના જમાઈને થ્ ુંુ આને બચાવવા જિા હુું મરી ગયો િો? એટલે એ િો એને બચાવ્યા વગર
પાછો ઘરે આવ્યો. ઘરે ટેબલ પર ચાર બુંગડીવાળી ઓડી કારની ચાવી હિી અને લખ્ ુંુ હત ુંુ મારા
િરફથી ભેટ..લી.િમારા સસરા!
જયારે એક સ્ત્રી બીજીના કાનમાું કુ સફૂસ કરે િેને ડેટા ટ્રાડસફરની પ્રિીયા કહે છે અને જે ક્ષણે
બેમાુંથી એક કહે કે, “મરવા દે , આપણે શ?ુંુ ” ત્યારે ડેટા સુંપ ૂણમ ટ્રાડસફર થયો કહેવાય!
ઠું ડી આવી રહી છે , GST કાઢો.... G = ગોદડી, S = શાલ અને T = ટોપા બહાર કાઢો
ખબર પ ૂછવાનો જમાનો ગયો. માણસ ઓનલાઇન દે ખાય એટલે સમજી લેવ ુંુ કે બધ ુંુ બરોબર છે .
ઈશ્વર સૌને ઓનલાઇન રાખે!
ુ થઈને રે લવેના પાટા વચ્ચે ચાલિા હિા.
બે દારૂદડયા દારૂના નશામાું ધિ
પહેલો દારુડીયો: હે ભગવાન, આટલી સીડી આ પહેલા હુું કદી ચઢયો નથી
બીજો દારુડીયો: અરે સીડીની વાિ છોડ, હુું િો એ વાિથી હેરાન છું કે હાથથી પકડવા માટે સીડીની
રે લીંગ કેટલી નીચે લગાવી છે !
બોસ: િારી આંખો કેમ સ ૂઝેલી છે ?
કમમચારી: કાલે મારી પત્નીનો જડમદીવસ હિો અને હુું કેક લઇ ગયો હિો
બોસ: એને અને િારી આંખોને શુંુ લેવા દે વા?
કમમચારી: મારી પત્નીન ુંુ નામ “િપવયા” છે અને કેકવાળાએ કેક પર “સમવયા” લખ્ ુંુ હત!ુંુ
ુ ીયમમાું ઇજીપ્શીયન મમી જોિા હિા.
સુંિા અને બુંિા મ્્ઝ
સુંિા: જો કેટલી બધી પાટાપીંડી કરી છે , ચોક્કસ એકસીડડટનો કેસ છે
બુંિા: િારી વાિ સાચી છે , જો ને અકવમાિ કરનાર ટ્રકનો નુંબર પણ લખયો છે , “BC.1760”

ુ આવ્યો છે . જે દોવિના લગ્નમાું મનમક
ુ ીને નાચ્યા હિા િે નાલાયક દોવિ િેની
કેવો કલ્ગ
પત્નીને લગ્નન ુંુ આલ્બમ બિાવિા કહ્,ું ુ આ બધા સાલા દારૂદડયાઓ છે !
હદ થઇ ગઇ યાર. હમણા એક ભાઈ મને કહે ભાઈ, આ ડોસીમાન ુ દવાખાન ુ કયાું છે ? હુું બી
વીચારમા પડી ગયો. સાલ ુ લેડીસ દવાખાન ુંુ સાુંભળ્્,ુંુ બાળકોન ુંુ દવાખાન ુંુ સાુંભળ્્ ુંુ પણ આ
ડોસીમાન ુંુ દવાખાન ુંુ વળી ક્યાું હોય? પછી એણે મને એડ્રેસ લખેલો કાગળ દે ખાડયો. લખ્ ુંુ હત ુંુ
ડો.સીમાન ુંુ દવાખાન!ુંુ કસમથી ટોપાને બે લાફા મારવાન ુંુ મન થ્!ુંુ
એક બહેન પહેલીવાર વકુ ટીમાું પેટ્રોલ ભરાવવા પેટ્રોલ પુંમ્પ પર ગયા. પેટ્રોલ ભરવાવાળાને ભાવ
પ ૂછયો િો િેણે કહ્ું ુ ૬૮.૯૦ન ુંુ લીટર
બહેન: કઈ વ્યાજબી કરો, બાજુના પમ્પ પર િો ૬૦ રૂતપયામાું લીટર આપે છે . સ્ત્રી સમજીને લટ
ું ુ વા
જ માુંગો છો?
પેટ્રોલ પુંપવાળો: બહેન, એ ડીઝલનો ભાવ છે !
આ નવ ુંુ આ્,ુંુ નમો એટલે નક્કા મો, ભસો એટલે ભરિતસિંહ સોલુંકી, વીરૂ એટલે તવકાસન ુંુ રૂદન,
અઠ્ઠો એટલે અલ્પેશ ઠાકોર, નીપ એટલે નીચો પટે લ, શગો એટલે શુંકાશીલ ગોદહલ
ડયાધીશોએ કહ્ું ુ કે રાષ્ટ્રગીિ ગવાત ુંુ હોય િો આપણે ઉભા થવાની જરૂર નથી, એ જ ડયાયાધીશો
પોિે કોટમ માું આવે ત્યારે બધાના ઉભા થવાની આશા રાખે છે ...રાજકીય નપશ
ુંુ કોએ ડયાયાધીશોને
પણ બગાડી નાખયા!
પતિ: િને કેટલી વાર કહ્ું ુ કે રાુંધિી વખિે વોટ્સએપ નહીં જોવાન,ુંુ કઢીમાું નથી મીઠુું, નથી કોઈ
વવાદ, સાવ ફીકી થઈ છે
પત્ની: મેં પણ િમને કેટલી વખિ કહ્ું ુ છે કે જમિી વખિે મોબાઈલ બાજુએ રાખો, એ કઢી નથી,
છાસ છે !
પત્ની: હુું બે કલાક બહાર માટે જઉં છું, િમારે કઈ જોઈએ છે ?
ુ ત ુંુ છે !
પતિ: ત ુંુ બહાર જય િેટલ ું ુ જ પર

બાપ ુ લાલબત્તીમાું િોસ કરિા પકડાઈ ગયા.
પોલીસ: કેમ બાપ,ુ લાલબિી ના દે ખાણી?
ુ ી ગયો િો?
બાપ:ુ લાલબત્તી િો દે ખાણી પણ કોડા, ત ુંુ ના દે ખાણો, ક્યાું ઘસ

એક પરણેલો માણસ ભગવાનના ફોટા સામે જોઇને બોલ્યો, િે મને બાળપણ આપ્્ ુંુ અને લઇ
ુ ાની આપી અને લઇ લીધી, િે મને પત્ની આપી...વષો થઇ ગયા...આ િો િને
લીધ,ુંુ િે મને ્વ
યાદ દે વડાઉં છું!
ુ લ, હજુ હુું એક વાક્ય કમ્પ્લીટ કરું ુ છું
એક ફ્રવટે ટેડ પતિ િેના લેપટોપ સામે જોિા બોલ્યો, તપ્રય ગગ
િે પહેલા જ ત ુંુ મારી પત્નીની જેમ ધારવાન ુંુ અને સજેવટ કરવાન ુંુ ચાલ ુ કરી દે છે !
ટીચર: એવ ુંુ ક્ ુંુ ડીપાટમ મેડટ છે જેમાું સ્ત્રીઓ કામ નથી કરી શકિી?
જયુંિી જોખમ: ફાયર બિગે ડ
ટીચર: કેમ?
ુ ાવવાન ુંુ નહીં!
જયુંિી જોખમ: કારણ કે સ્ત્રીઓન ુંુ કામ “આગ” લગાવવાન ુંુ છે , બઝ
પત્નીએ ભલેને દોઢ કલાક “માું” સાથે ફોન પર વાિ કરી હોય, પરું ત ુ અંિમાું એક વાિ જરૂર કહેશ.ે
સારું ુ િો મમ્મી નવરી પડીશ એટલે વાિ કરીશ! અને એની “માું” તવચારિી હશે કે ખબર નથી
પડિી કે મારી દીકરીને કેટલ ું ુ બધ ુંુ કામ કરવ ુંુ પડે છે , બબચારી, બે તમતનટ શાુંિીથી વાિ પણ નથી
કરી શકિી!
આપણા દે શમા છટ્ટાછે ડાન ુંુ પ્રમાણ પહેલા કરિા લગભગ અડધ ુંુ થઈ ગ્.ુંુ કારણ? પતિ-પજત્ન
વોટ્સેપમાુંથી નવરા પડે િો બાઝે ને!
પત્ની: હુું રોજ પ ૂજ કરું ુ છું, કાશ શ્રી કૃષ્ણનાું દશમન થઇ જય!
પતિ: એક વાર મીરાબાઈ બનીને ઝેર પીલે, શ્રી કૃષ્ણ િો શુંુ બધા ભગવાનોનાું દશમન થઇ જશે!
એક સ્ત્રી પર કે અજણ્યા નુંબરથી ફોન આવ્યો.

સ્ત્રી: િમે કોણ છો?
માણસ: મારી વાિ સાુંભળો
ુ જ સારો છે અને મને ખબ
ુ જ
સ્ત્રી: મારે કઈ સાુંભળવ ુંુ નથી. હુું પરણેલી છું અને મારો ધણી ખબ
પ્રેમ કરે છે
માણસ: િારો એ પતિ અમારી પાસે પોલીસ ચોકીમાું બેઠો છે . િારા ધણીને આવીને જમીનપર
છોડાવી જ, છે ડિી કરિા પકડાયો છે !
પત્ની: આજે સુંભાર બનાવ ુંુ કે રસમ?
પતિ: પહેલા ત ુંુ િારે જે બનાવવ ુંુ હોય િે બનાવી દે , પછી આપણે િેન ુંુ નામ આપીશ!ુંુ
સરદારજીને ર્કલાકમ માુંથી મેનેજરમાું પ્રમોશન મળ્્.ુંુ ઘરે જઈને એણે વટાઈલમાું કહ્ું ુ આજે રાત્રે ત ુંુ
ુ જઈશ. પત્ની બેહોશ!
મેનેજર સાથે સઈ
બાપ ુ “કીમ” નામના એક ચાઇનીઝ જોડે કામ કરિા હિા. કું પનીના એક ફું કશનમાું બધા ટે બલ પર
ડ્રીડકસ લેિા હિા.
બાપ:ુ કીમ, િને લોકો જયારે કહે છે કે બધા જ ચાઇનીઝ લોકો એક જ જેવા દે ખાય છે ત્યારે ગવુ સો
નથી આવિો? ત્યાું જ સામેથી જવાબ મળ્યો, કીમ િો બાર પર ડ્રીંર્કસ લેવા ગયો છે , હુું િો કીમની
પત્ની છું!
પત્ની: હુું જે પણ કામ કરું ુ છું િેમાું પ ૂરે પ ૂરી ડૂબી જઉં છું!
પતિ: ત ુંુ કવ
ૂ ો કેમ નથી ખોદિી?
ુ ાન ચાલીસા
ઝાુંઝરીનો અવાજ દદવસે સુંભળાય િો કેવો મીઠો લાગે અને રાત્રે સુંભળાય િો હનમ
યાદ આવે
સાયકોલોજીનો પ્રૅન્ર્કટકલ ચાલી રહ્યો હિો. પ્રોફેસરે એક ઉંદર માટે એક બાજુ કેક અને બીજી બાજુ
ઉંદરડી રાખી. ઉંદર િરિ દોડીને કેક િરફ ગયો. બીજી વાર કેકની જગ્યાએ રોટલી મ ૂકી. િો ઉંદર
રોટલી િરફ દોડી ગયો. આમ કેટલી બધી વાર ખાવાની વવત ુ બદલવામાું પણ ઉંદર ઉંદરીની
જગ્યાએ ખાવાની વવત ુ િરફ જ જિો હિો. એટલે પ્રોફેસરે કહ્ું ુ કે આના પરથી પરુ વાર થાય છે કે

“પ્રેમ” કરિા “ભ ૂખ” મોટી છે . ત્યાર જ છે લ્લી બેંચ પર બેઠેલા જયુંિી જોખમે કહ્,ું ુ સાહેબ, ઉંદરડીને
બદલી જુઓ, કદાચ આ ઉદરડી એ ઉંદરની પત્ની હશે!
મારી પત્નીએ આજે જમવામાું “અથાણ”ુંુ નદહ આપ્્,ુંુ મેં કારણ પ ૂછ્ ું ુ િો કહ્,ું ુ “આચાર”સુંદહિા છે !
ુ ધમમ અપનાવવાની ધમકી આપી! સેક્યલ
માયાવિીએ બદ્ધ
ુ ર લોકોએ કહ્ું ુ “ઇવલામ કેમ નદહ?”.
માયાવિી: કાળા બરુ ખામાું મારું ુ સૌંદયમ ઢું કાઈ જશે માટે !
૨૪ વષો થી કોંગ્રેસ મહેનિ કરે છે પણ ઘોદડ્ ુંુ નથી બુંધાત.ુ ડોકટરે કીધ ુંુ છે દરપોટમ સારા છે ,
ખામી ભાયડામાું છે !
સાલી એક વાિ બધાના ભેજમાું ઉિરી જય પણ આ રાજકીય નેિાઓને કેમ નદહ ઉિરિી હોય.
આદદત્યનાથ યોગીએ િાજમહાલમાું ઝાડુું મારી ગુંદકી સાફ કરી. િમે જ તવચારો િાજમહાલમાું કે
આજુબાજુમાું આવી ગુંદકી હોય િો કોઈ તવદે શી પ્રવાસી આ સમાચાર વાુંચીને આવે ખરો? સાચે
આવી ગુંદકી નદહ હોય પરું ત ુ તવડીયો ઉિારવા બહારથી િાજમહાલમાું કચરો લાવીને તવડીયો
ઉિાયો. પછી લોકો કહે જ ને કે તવકાસ ગાુંડો થયો છે !
ુ ી મિ આપ્યા તસવાય ઉભો હિો.
એક દારૂદડયો EVM ની સામે ઘણા સમય સધ
પોબલિંગ ઓદફસર: ભાઈ શુંુ તવચારો છો?
દારુડીયો: ગઈ કાલે રાિે કઈ પાટીએ પીવરાવ્યો એ યાદ નથી આવત!ુંુ
ુ કાનાું
જે માણસે લોકોની પેઢી દર પેઢીને કેડસર આપ્્ ુંુ એ આર.એમ.ધારીવાલ જે આર.એમ.ડી. ગટ
માલીકન ુંુ કેડસરને લઈને મ ૃત્્ુ થ્ ુંુ છે , કુ દરિ કોઈને છોડિી નથી!
એક તમયા ભાઈ પોિાની બીબીની કબર પર બેસીને પુંખો નાખિો હિો. કોઈએ કહ્,ું ુ િારી
મહોબત્તને મારા સલામ!
મીયાભાઈ: ભાઈ એવ ુંુ નથી, પણ બેગમ કહી ગઈ હિી કે મારી કબરની માટી સકુ ાઈ જય પછી
બીજ તવવાહ કરી લે જે. સાલી ખબર નથી પડિી કોણ નાલાયક રોજ બે બાલદી પાણી બેગમની
કબર પર નાખી જય છે !

પત્ની: જીમમાું જવાન ુંુ કરો, ખાઈ ખાઈને પેટ બહાર આવી ગ્ ુંુ છે
પતિ: પેટ િો િારું ુ પણ બહાર આવ્્ ુંુ છે
પત્ની: હુું િો “માું” બનવાની છું
પતિ: િો હુું પણ “બાપ” બનવાનો છું!
સાસ(ુ ફોનપર): જમાઇરાજ, હવે િમારો માથાનો દુખાવો કેમ છે ?
જમાઇ: હમણાું જ બસમાું બેસાડીને આવ્યો છું, થોડીવારમાું જ સીધી િમારી પાસે જ આવશે
તવબચત્ર પણ સત્ય! િમને ખબર છે ? ભોજન સામે રાખેલ ું ુ હોવા છિાું ના ખાઈ શકો અને ઊંઘ
આવિી હોવા છિાું ના ઊંઘી શકો, એ બબમારી કઈ છે ? એજ, જે િમે હાથમાું પકડ્ ુંુ છે િે!
સુંિાનો રે દડયો ખરાબ થઇ ગયો. િેણે અંદર ખોલીને જો્ ુંુ િો ઉંદર અંદર ઉંદર મરે લો પડયો હિો.
સુંિા મનમાું ને મનમાું બોલ્યો, રે દડયો ક્યાુંથી વાગે ? તસિંગર િો બબચારો મરી ગયો છે !
ુ ીને સિ
ુ ી હિી. ત્યાું જ
નગરપ્રાથતમક વકુ લની તશબક્ષકા ભર ઉંધમાું ર્કલાસમાું ટે બલપર માથ ુંુ મક
તશક્ષણ સતમતિના ચેરમેન આવ્યા. તશબક્ષકા પકડાઈ ગઈ. ઘણી હલાવી ત્યારે તશબક્ષકા જગી. જેવી
તશબક્ષકા જગી અને ચેરમેનને જોયા એટલે િે બોલી, િો છોકરાઓ, મેં િમને પ્રેર્કટીકલી બિાવ્્ ુંુ
ુ ો હિો!
એટલે હવે િમને સમજ પડી ગઈ હશે કે કુું ભકણમ કેવી રીિે છ મદહના કેવી રીિે સિ
ુ ાશોધક યુંત્ર તવશે િમે શુંુ જણો છો ?'
'ગન
'ઘણુંુ જણુંુ છું.'
'કઈ રીિે ?
'એકની સાથે હુું પરણ્યો છું.'
ુ ી પતિ હિો.....................રામ જણે કોણ હિો, આપણે િો ખાલી વાિ સાભળી છે ...!!
એક સખ
દારૂનો એક એક પેગ િેની અસર પ્રમાણે બનાવવામાું આવ્યો છે . ૧- જો એક પેગ લો િો િે
Digestion(પાચન) માટે સારું ુ એટલે એમાુંથી "D" લેવામાું આવ્યો. ૨- જો બીજો પેગ લો િો િે

Relaxation(તવશ્રામ) માટે સારું ુ એટલે એમાુંથી "R" લેવામાું આવ્યો, ૩- જો િમે ત્રીજો પેગ લો િો
િે િમને Intelligent બનાવી દે છે એટલે િેમાુંથી "I" લેવામાું આવ્યો, ૪- જો િમે ચોથો પેગ લો
િો િે િમને Naughty બનાવી દે છે એટલે એમાુંનો "N" લેવામાું આવ્યો અને ૫- જો િમે પાુંચમો
પેગ લો િો િે િમને King(રાજ) બનાવી દે છે . આ રીિે “DRINK” નામ પડ્!ું ુ
પતિ-પત્ની છૂટાછે ડા માટે કોટમ માું ગયા.
જજ: િમારે ત્રણ છોકરા છે િો વહેંચશો કેવી રીિે? (પતિ-પત્નીએ તવવિારમાું ચચામ કરી)
પતિ-પત્ની: સારું ુ સાહેબ, અમે આવિે વષે એક વધારે બાળક લઈને આવીશ(ુંુ જોર્કસ અહી પતિ નથી
જિો). નવ મદહના પછી બુંને કોટમ માું આવ્યા, જોદડયા બાળકોને લઈને!
પતિ: માય કમ્પ્્ટુ ર પર રાઈટ લ્ર્કલક કર(પત્નીને કમ્પ્્ટુ ર શીખવિા)
પત્ની: ક્ું ુ
પતિ: ફોલ્ડર ખલ્ુ ્ ુંુ ?
પત્ની: હા
પતિ: હવે ઉપર જો શુંુ દેખાય છે ?
પત્ની: પુંખો
પતિ: લટકી જ? સાલી અભણ!
પ્રભાસને બાહુબલી પછી ૬૦૦૦ લગ્નની ઓફરો આવી એ એટલા માટે નદહ કે િે હેડડસમ છે , સારો
લડવૈયો છે , જે રીિે એ દેવસેનાને પ્રેમ કરે છે કે પછી હાથીઓને વશમાું રાખવાની િેની શસ્ર્કિ માટે
પણ નદહ પણ, ફર્કિ એટલા માટે જ કે એ પોિાની માિાને કહી શકે છે કે, "माँ, तम
ु गलत हो, मेरी
पत्नी सही है !”

लसफथ अलमताभ बच्चन ने अपने बेटे “अभी” को बचपन में सही लशक्षा दी “बेटा Abhi पढाई कर
लो बाद में Aish के सार् रहना
શ્રીમિીની રાત્રે બે વાગે ઉંઘ ઉડી િો જો્ ુંુ પતિ બબવિર પર નથી. જજજ્ઞાસાવશ શોધ્યા, િો
ડાઈનીંગ ટેબલ પર બેસી કોફીનો કપ હાથમાું લઈ, તવચારમગ્ન, દદવાલ િરફ જોઈ રહ્યા હિા.

ુ ી
શ્રીમિીજીએ જો્ ુંુ કે પતિદે વ કોફી ની ચવુ કી લેિા લેિા વચ્ચે આંખમાું થી નીકળિા આંસ ુ લછ
રહ્યા હિા.
પતિ પાસે જઈ બોલી, "શુંુ વાિ છે ડીયર ? આટલી મોડી રાિે િમે અદહિં શુંુ કરી રહ્યા છો? પતિએ
કોફી પર થી નજર હટાવી ગુંભીરિાથી બોલ્યો, "િને યાદ છે , 14 વષમ પહેલાું, જયારે ત ુંુ ફર્કિ 18
વષમની હિી?". પત્ની પતિના પ્રેમ ને જોઈને ભાવ તવભોર થઈ ગઈ, બોલી, "હા, યાદ છે ". થોડીવારે
પતિ બોલ્યો "યાદ છે ત્યારે િારા જજ તપિાએ આપણને મારી ગાડીમાું ફરિા જોઈ લીધેલા."
પત્ની: "હા હા .. બરાબર યાદ છે ".
ુ ી કહ્ું ુ હત,ુંુ ક્યાું િો લગ્ન કરી લે, અથવા 14
પતિ: "યાદ છે િારા તપિાએ મારા લમણે બડદુક મક
વષમ જેલમાું અંદર જ"
પત્ની: "હા.... હા.... એ પણ યાદ છે ."
ુ િા બોલ્યો, "આજે હુું છટી ગયો હોિ!"
આંખમાુંથી ફરી ટીપ ુંુ લછ
પત્ની: કેવી લાગ ુ છું? હમણા જ બ્્ટુ ી પાલમરમાુંથી આવ ુંુ છું!
પતિ: બ્્ટુ ી પાલમર બુંધ હત?ુંુ
ભારિના સૌથી વધારે દે શભર્કિ જો કોઈ હોય િો િે દારૂદડયાઓ છે . ગમે િેટલો ટે ર્કસ વધારો
બબચારા કોઈપણ જિના તવરોધ વગર દારુ ખરીદે છે . દારૂદડયાઓથી વધારે તશષ્ટાચારી બીજુ ું કોઈ
હોઈ નદહ શકે, જો વધારે પેગ લીધા હોય િો અથડાયેલી ભેંસને પણ “બહેન, માફ કરજો” કહીને
આગળ ચાલશે!
ુ
જેના બેસવા માત્રથી સોફા ૬ ઇંચ દબાઇ જિાું હોય, એવા બૈરાઓ પણ વટેટસ રાખે છે કે, "મજે
પલકો પે બીઠા લે સજના". આમાું સજનાની પલકોની શુંુ હાલિ થાય!
પતિ: આ જો, છાપામાું લખ્ ુંુ છે , પરુ ુ ષ રોજના સરે રાશ ૧૦૦૦ શબ્દો બોલે છે , જયારે સ્ત્રી ૩૦૦૦
પત્ની: િે િો હોય જ ને, પરુ ુ ષને એકની એક વાિ ત્રણ વખિ કહીએ ત્યારે સમજય
સારું ુ થ્ ુંુ કે મહેશ ભટ્ટની દીકરી આબલયા પેલા તવજય માબલયાનાું દીકરા તસદ્ધાથમ માબલયાનાું
ચક્કરમાું નદહ આવી. નહીિર બુંનેના લગ્ન થયા હોિ અને આબલયાન ુંુ નામ થઇ ગ્ ુંુ હોિ
“આબલયા માબલયા”, એમના બાળકો થિે “ધમાબલયા” અને દાદા કહેવાિે “દીવાબલયા”!

ુ ી જય િો િમે શુંુ કરશો?
તશક્ષક: જો આપણી વકુ લની સામે કોઈ બોમ્બ મક
ભ ૂરો: ૫-૧૦ તમતનટ રાહ જોઈ, જો કોઈ લેવા ના આવે િો વટાફ રૂમમાું જમા કરાવી દે વાનો, તનયમ
ઈ તનયમ!
િમને ખબર છે બાહુબલી રીલીઝ થયા પછી પ્રભાસને ૬૦૦૦ લગ્નની ઓફરો આવી, કારણ એટલા
ુ વીર હિો, એટલા માટે નદહ કે િે
માટે નદહ કે િે હેડડસમ હિો, એટલા માટે નદહ કે િે એક શર
ુ જ પ્રેમ કરિો હિો. કારણ એટલ ું ુ જ કે િેણે િેની માને કહ્ું ુ કે, “माँ, तुम गलत हो .
દે વસેનાને ખબ
मेरी पत्नी सही है !"

ુ ી બોલીએ નહીં, એને અમે મૌનવ્રિ કહીએ છીએ
સાધ:ુ અમે વષો સધ
સુંસારી: અમે િેને લગ્ન કહીએ છીએ
પતિ: એક લેખકે લખ્ ુંુ છે કે પતિઓને પણ બોલવાનો હક્ક હોવો જોઈએ
પત્ની: જુવોને એ બબચારો પણ લખી જ શક્યો...બોલી નદહ શક્યો?
After 15 years of marriage, a wife asked her husband to describe her. He looked at
her slowly and without blinking an eye, said: ABCDEFGHIJK.
"What does that mean?" she asked.
"Adorable, Beautiful, Cute, Delightful, Elegant, Fashionable, Gorgeous and Hot" he
replied.
Smiling, she asked: What about IJK?
He replied: I'm Just Kidding!
એક ભાઈને િેની પત્ની સાથે ઝગડો થયો. પત્ની પાછી ક્યારે ય નથી આવ ુંુ કહીને તપયર જિી રહી.
બે દદવસ પછી પેલા ભાઈએ પત્નીને તપયરમાું ફોન કયો અને કહ્ું ુ મારી ભ ૂલ થઇ ગઈ મને માફ
કરી કરી દે અને ઘરે પાછી આવીજ
પત્ની: િારી પાસે કોઈ ગ્લાસ છે ?
ભાઈ: હા

પત્ની: એને જોરથી ફરસ પર ફેંક. ભાઈએ એવ ુંુ જ ક્.ું ુ એટલે પત્નીએ કહ્,ું ુ હવે આ ત ૂટે લા
ગ્લાસના બધા ટુકડાઓ ત ુંુ ફરીવાર જોડી શકે છે ?
ભાઈ: ગ્લાસ નથી તટુ યો, વટીલનો હિો
પત્ની: િદ્દન બેશરમ છો, સાુંજે મને લેવા આવી જ જો
પતિ(ગવુ સામાું): કેટલી વાર કીધ ુંુ છે , રસોઈ કરિી વખિે મોબાઈલમાું ડાચ ુંુ રાખીને રસોઈનો
બનાવિી, જો દાળમાું નથી હળદર, નથી મીઠુું કે નથી મરચ ુંુ કે મસાલો મોળી ફૂસ પાણી જેવી છે .
પત્ની(વેલણનો ઘા કરીને): કેટલી વાર કીધ ુંુ છે િમને કે જમિી વખિે મોબાઈલમાું ડાચ ુંુ ઘાલીને
નો જમો, રોટલી સાથે પાણી ભરે લ ગલાસમાું ચમચી નાખીને પીવો છો અને જોર મારા પર કાઢો
છો!
टीचर: Active Voice और Passive Voice का उदाहरण बताओ?
पप्प:ू Active Voice "तेरे मस्त-मस्त दो नैन मेरे ददल का ले गए चैन"
Passive Voice "मेरे ददल का ले गए चैन तेरे मस्त-मस्त दो नैन"।
પજત્ન:કયાું છો?
પતિ: િને યાદ છે , ધનિેરસના દદવસે આપણે જવેલસમની દુકાને ગયા હિા અને િે એક હાર પસુંદ
કયો હિો
પજત્ન:હાું,
પતિ: અને િે સમયે મારી પાસે પૈસા નહોિા
ુ થઈને): હાું યાદ છે
પજત્ન(ખશ
પતિ: મેં કીધ ુ હત ુંુ કે આ હાર હુું િને એક દદવસ જરૂર લઈ આપીશ
ુ ી થઈને): હાું હાું, બહુ સારી રીિે મને એ યાદ છે
પજત્ન(વધારે ખશ
પતિ: બસ એની બાજુની દુકાનમાું વાળ કપાવ ુંુ છું, થોડોક મોડો આવીશ!
મઝાની વાિ એ છે કે વડાપ્રધાન અને એમન ુંુ અડધ ુંુ કાયામ લય આખા દે શને એ સમજવવામાું
ુ છે !
વ્યવિ છે કે રાહુલ ગાુંધી નકુ સાનકિામ નથી પણ બદ્ધુ

ુ -નમકીન, ૧૯૮૭-તમચમ મસાલા, ૨૦૦૫-ગરમ મસાલાદહડદી દફલ્મો, ૧૯૭૪-રોટી, ૧૯૮૨-અંગર
ચોકલેટ, ૨૦૦૬-સેડડવીચ, ૨૦૦૭-ચીનીકમ-ભેજફ્રાય, ૨૦૦૯-આલચ
ું ુ ાટ, ૨૦૧૦-ખીચડી, ૨૦૧૨ુ ાબા, ૨૦૧૪-લુંચબોક્ષ-પીઝા અને ૨૦૧૭માું ટોઇલેટ, સાલ ુ પેટ સાફ
કોકટેલ-બફી, ૨૦૧૩-મર
કરવામાું કેટલા વરસો લાગી ગયા!
એક માણસે પોિાના ફેસબકુ વટેટસમાું લખ્ ુંુ કે કાલે સાિ સાિ પેગ પીધા પછી હુું એટલો સભાન
હિો કે ગાડી ચલાવીને ઘરે જઈ શકુું છિાું મારી જવાબદારી સમજી કાયદાને માન આપવા હુું ઉબેર
મુંગાવીને ઘરે ગયો. એક તમત્રે એ વટે ટસ પર કોમેડટ કરિા કહ્,ું ુ ગધેડા ત ુંુ ઉબેર મુંગાવીને કયા
ગયો હિો? પાટી િો િારા ઘરમાું હિી!
ુ જ ગવુ સામાું હોય ત્યારે એક જ કલાકમાું બધ ુંુ પેક કરી નાખે છે , પણ જો ફરવા જવ ુંુ
જયારે સ્ત્રી ખબ
હોય િો એક અઠવાદડયામાું પણ સામાન પેક નથી કરી શકિી!
ુ ી બુંને એક જ કોટડીમાું હિા. ચૌદ વરસ
બે સ્ત્રીઓને જડમટીપની સજ થઇ હિી. ચૌદ વરસ સધ
પછી એમનો છટકારો થયો ત્યારે બહાર આવીને એક બીજને કહ્,ું ુ ચાલ બાકીની વાિો ફોન પર
કરીશ!ુંુ
પતિ અને પત્ની ચોરી બાબિમાું વાિ કરિા હિા.
ુ જ પવિાય છે
પતિ: જે માણસ ચોરી કરે છે િે પાછળથી ખબ
પત્ની(રોમાુંદટક અદામાું): િમે લગ્ન પહેલા મારી ઉંઘ ચોરી હિી, મારું ુ દદલ ચોરી લીધ ુંુ હત ુંુ િેન ુંુ શ?ુંુ
ુ જ પવિાય છે !
પતિ: કહી િો રહ્યો છું કે જે ચોરી કરે િે પાછળથી ખબ
જયાું જવ ત્યાું દકવસા બધા “પત્ની”નાું, કોઈ લાવીને રડી રહ્ું ુ છે િો કોઈ લાવવા માટે રડી રહ્ું ુ છે
એક અમદાવાદીએ એક કુ વો મારવાડી પાસે વેચાિો લીધો. બીજે દદવસે દુકાન પર જિા રવિામાું
અમદાવાદીને મારવાડી મળી જય છે અને મારવાડી અમદાવાદીને કહે છે કે મેં િને કુ વો વેચ્યો છે
પણ અંદરન ુંુ પાણી નથી વેચ્્.ુંુ િારે મને પાણીના અલગ પૈસા આપવા પડશે. એટલે
અમદાવાદીએ કહ્,ું ુ ભાઈ હુું િને જ મળવા આવિો હિો, એ કહેવા કે ભાઈ ત ુંુ િારું ુ કુ વામાન ુંુ પાણી
લઈ જ અથવા િો પછી મને એન ુંુ ભાડુું આપી જજે!

એક સ્ત્રીએ નવી જિની શાક બનાવ્્ ુંુ અને િેનો ફોટો ફેસબકુ પર અપલોડ કયો. બધા જમવા બેઠા
ત્યારે પતિએ કહ્ું ુ શાક િદ્દન ખરાબ બડ્ ુંુ છે
પત્ની: િમને જ મારી કોઈ દકિંમિ નથી, બાકી ફેસબકુ પર ૫૬૭ લોકોએ “Like” ક્ું ુ અને ૬૦૦
લોકોએ કોમેડટમાું “Yummy” લખ્!ુંુ
પતિ: શાક માટે નદહ, પણ િારા ફોટા માટે કહ્ું ુ હશે!
પત્ની: મારી પાસે બેગ ભરીને જુના કપડા છે જે હુું ડોનેટ કરવા માુંગ ુ છું
પતિ: શા માટે ત ુંુ એને કચરા ટોપલીમાું નથી નાખિી? એ વધારે સહેલ ું ુ પડશે
ુ જ મદદરૂપ બનશે
પત્ની: પણ કેટલા ભ ૂખયા ગરીબ લોકો માટે એ ખબ
પતિ: વ્હાલી, જે ભ ૂખે મરિા હોય એમને િો િારા કપડા મોટા જ પડશે!
લોકો એવ ુંુ કહે છે કે “જોડી”ઓ ઉપરથી બનીને આવે છે . એનો મિલબ ઉપર પણ ઢું ગથી કામ નથી
થત!ુંુ
પત્ની એલ.આઈ.સી.માું કામ કરિી હિી. િે પોિાન ુંુ પોટમ રે ઈટ બનાવવા પેઈડટર પાસે ગઈ. િેણે
પેઈડટરને ગળામાું એક મોંઘો નેકલેસ બિાવવાન ુંુ કહ્(ું ુ જો કે િેણે નેકલેસ પહેયો ન હિો). પેઈડટરે
પ ૂછ્ ુંુ કે િમે નેકલેસ કેમ ગળામાું બિાવવા માુંગો છો. પેલી સ્ત્રીએ કહ્ું ુ કે હુું મરી જઈશ એટલે
મારો પતિ પાછો પરણશે. નવી પત્ની આ પોટમ રે ઈટ જોઇને નેકલેસ શોધશે. નેકલેસ નદહ મળવાથી
બુંને ઝગડો કરશે એટલે મારા આત્માને શાુંિી મળશે! આને કહેવાય, “જીવન આનુંદ પોલીસી”.
“જજિંદગી કે સાથ ભી, જજિંદગી કે બાદ ભી”.
ભટીંડામાું સાુંિા પોિાની ડેઈલી ડાયરી અપડેટ કરિો હિો. “ગલમફ્રેડડનાું લગ્નનો કાડમ આજે જ
ુ જ ખરાબ લાગ્્.ુંુ પછી તવચા્ું ુ કે હુું ચોક્કસ જઈશ. “પ્રેમ પોિાની જગ્યાએ અને બટર
મળ્યો, ખબ
ચીકન પોિાની જગ્યાએ!”
ુ ો માયો એટલે છોકરાએ બાપને કહ્,ું ુ
તપિાએ દીકરાના પ્રોગ્રેસ કાડમ માું સહી કરવાની જગ્યાએ અંગઠ
ુ ો કેમ માયો?
પપ્પા િમે િો સી.એ. થયેલા છો િો પછી અંગઠ

ુ ો
તપિા: ગધેડા, િારા માર્કસમ જોઇને િારા ટીચરને એમ નદહ થાય કે હુું ભણેલો છું એટલે અંગઠ
માયો!
પતિ: આલ-ું ુ પરોઠામાું આલ ું ુ િો નજરે જ નથી પડિા
ુ ચાપ ખાઈ લો, કાશ્મીરી પલ
ુ ાવમાું કાશ્મીર ક્યાું નજરે આવે છે ?
પત્ની: ચપ
બોધ: કહ્ું ુ હત ુંુ ને કે પત્ની હુંમેશા સાચી હોય છે
પતિ: જયારે આપણા નવા નવા લગ્ન થયા ત્યારે ત ુંુ કેટલ ું ુ તવવેકથી બોલિી હિી!
પત્ની: પહેલા હુું રામાયણ જોિી હિી અને હવે િાઈમ પેટ્રોલ જોઉં છું!
પત્ની: ટોવટ પર મધ લગાડી આપ ુંુ
પતિ: મધ મધમાખીના મોઢામાુંથી નીકળે છે , હુું કોઈના મોઢામાુંથી નીકળે લી વવત ુ ખાિો નથી
પત્ની: િો પછી ઈંડુું બનાવી આપ?ુંુ
અમદાવાદી અમેદરકામાું એરપોટમ પર બટુ પોલીશનાું મશીનને જોિો હિો. બટુ વાળો જમણો પગ
અંદર નાખો એટલે પોલીશ થઇ જય અને પછી ડાબો નાખો એટલે ડાબા બટુ ન ુંુ પોલીશ થઇ જય.
ુ ી
પણ િમે જેવો ડાબો પગ કાઢવા જવ િો એ િમે એક ડોલર મશીનમાું નાખો નદહ ત્યાું સધ
નીકળશે નદહ. અમદાવાદીએ એક પણ પૈસો નાખયા વગર બુંને બટુ ને પોલીશ કરી લીધ.ુંુ બોલો,
કઈ રીિે? િેણે એક મશીનમાું જમણા પગન ુંુ અને પછી બાજુના મશીનમાું ડાબા પગના બટુ ન ુંુ
પોલીશ કરી નાખ્.ુંુ એ બુંને મશીનમાું પછી આવનારાનાું પગ બુંધાઈ ગયા!
એક પદરણીિ પરૂુ ષને પ ૂછ્,ું ુ જો િમારી પત્ની અને સાસ ુ બન્ને એકસાથે વાઘના પાુંજરામાું પડી
જય િો િમે કોને પહેલાું બચાવો. પહેલાું િો ભાઇ પેટ પકડીને હસવા લાગ્યો. પછી માુંડ-માુંડ
હસવાન ુંુ ખાળી બોલ્યો: "વાઘને જ બચાવાયને, દુતનયામાું હવે વાઘ બચ્યા જ છે કેટલા?"

તનરાશ ચહેરે પતિ ઘરમાું દાખલ થાય છે . એટલે પત્નીએ પ ૂછ્ ું ુ શુંુ થ્?ુંુ
પતિ: અમારું ુ ઓદફસન ુંુ બબલ્ડીંગ પડી ગ્ ુંુ અને મારા બધા સાથીદારો મરી ગયા!
પત્ની: િો િમે કેવી રીિે બચી ગયા?

પતિ: હુું તસગારે ટ પીવા બહાર ગયો હિો.
પત્ની: ભગવાનનો આભાર માનો કે િમે બચી ગયા. પતિ ટી.વી. ચાલ ુ કરે છે અને આ બબલ્ડીંગ
પાસે ચીફ મીનીવટર મ ૃત્્ુ પામેલાનાું દરે ક ફેતમલીને ૨૫ લાખ રૂતપયા આપવાની જહેરાિ કરે છે
પત્ની: હુું િમારી તસગારે ટ પીવાની આદિથી િુંગ આવી ગઈ છું!
પત્નીના જડમ દદવસે પતિએ પ ૂછ્,ું ુ િારે ગીફ્ટમાું શુંુ જોઈએ છે ? પત્નીની ઈચ્છા નવી કાર
લેવાની હિી, એટલે િેણે ઈશારામાું કહ્,ું ુ મને એવી વવત ુ લાવી આપો કે જેના પર સવાર થિાુંની
સાથે જ બે સેકડડ માું હુું “૦” થી “૮૦” પર પહોંચી જઉં! સાુંજે પતિએ િેને એક સદ
ુંુ ર બોર્કસ આપ્્.ુંુ
ુ જેવો માહોલ થઇ ગયો!
પત્નીએ બોર્કસ ખોલ્્ ુંુ િો િેમાું “વજન કાુંટો” હિો....પછી ઘરમાું ્દ્ધ
એક માણસને મરી ગયા પછી યમદુિો િેને યમરાજ પાસે લઇ જય છે . ત્યાું જઈને િે ગાુંધીજીને
શકીરા સાથે ડાડસ કરિા જુવે છે . એટલે િે યમરાજને પ ૂછે છે કે ગાુંધીજીને આવી મવિ સજ કેમ?
યમરાજ: હરામખોર, સજ ગાુંધીજીને નદહ શકીરાને મળી છે !
ટીચરે (તવદ્યાથીને): િારી જ્ઞાતિ કઈ છે ?
તવદ્યાથી: પહેલા અમે તસિંહ હિા, પછી રાજપ ૂિ હિા, પછી શમામ થઇ ગયા અને હવે દરજી...આગળ
મમ્મીની મરજી!(એટલા બધા વર બદલ્યા)

સુંિાની પત્ની ગે વટરૂમમાું નગ્ન થઈને ગરમ ગરમ હલવો પીરસવા માુંડી. સુંિાએ ગવુ સે થઈને કહ્,ું ુ
ુ ે શરમ નદહ
બેશરમ ઔરિ, ત ુંુ હોશમે િો હૈ ના? બીના કપડે પહેને ગરમ હલવા પીરસિે હુએ તઝ
આિી હૈ?
ુ મેં એસા હી બલખા થા. “Serve Hot, without any dressing”,
સુંિાની પત્ની: વો જી, RECIPE બક
Guests will enjoy."
સુંિા: હા િો ઠીક હૈ!
બેંકમાુંથી એક હાઉસવાઈફને ફોન આવે છે , બેન, અમે િમને સારામાું સારી ડીલ સાથે િેડીટકાડમ
ુ ી બેલેડસ પર કોઈ વ્યાજ નદહ,
ઓફર કરીએ છીએ. જેમાું કોઈ વાતષિક ફી નથી, ત્રણ મદહના સધ
મોટી િેડીટ લીમીટ, લીમીટ ઉપર વધી જય િો કોઈ પેનલ્ટી નથી.

વમાટમ હાઉસ વાઈફ: મારે િેડીટ કાડમ ની જરૂર નથી, િમારો આભાર! મારી પાસે પતિ નામનો
િેડીટકાડમ છે કે જે લાઈફટાઈમ ઝીરો ફી, કોઈ જિની પેનલ્ટી નદહ અને સૌથી અગત્યન ુંુ કાયમ
માટે કોઈ પેમેડટ આપવાન ુંુ નદહ! ફોન કપાઈ ગયો!
ર્કલાસમાું પ ૂછવામાું આવ્્ ુંુ કે એણે વાસણ ધોયા અને એણે વાસણો ધોઈ નાખયા, સમજવો!
એક તવદ્યાથી: પહેલો કુું વારો છે અને બીજો પરણેલો છે
ુ ાફરી કરિો હિો ત્યાું એક છોકરી આવી અને બોલી આ મદહલા માટે ની
એકવાર સીટી બસમાું મસ
સીટ છે , ખાલી કરો. હુું એવ ુંુ કહેિા કહેિા ઉભો થયો કે હુું િમને છોકરી સમજયો એટલે ઉઠયો નદહ.
ુ ી એ છોકરી એ સીટ પર બેઠી નદહ!
સોગુંદથી છે લ્લા વટોપ સધ
એક પત્નીએ ફેસબકુ પર પોિાન ુંુ વટે ટસ અપડેટ ક્,ું ુ હુું િમારા પર તવશ્વાસ કરું ુ છું, પણ યાદ
રાખજો મારો તવશ્વાસ અને િમારા હાડકા એક સાથે જ ત ૂટશે...
An Army Major called his wife to tell her that he would be late home because dirty magazines
had been found in the barracks, and the soldiers responsible were facing serious Disciplinary
Action.
"The punishment sounds a little harsh," she said. "After all, most of the soldiers have pictures
of women on the walls of their quarters."
"No, honey,," he explained patiently.
"Dirty magazines means The clips from their rifles had not been cleaned properly !"

કોઈન ુ બાળક બોલત ુ ના હોય િો મોદીની માનિા રાખજો, મનમોહન બોલિા થઈ ગયા અને
ુ જ બોલ બોલ કરત ુ હોય િો રાહુલનો ફોટો બિાવજો, મોદી ઓછું બોલિા થઇ
કોઈન ુંુ બાળક ખબ
ગયા!
પત્ની: િમને આલ ું ુ પરોઠા બનાવી દઉં?
પતિ: નદહ, મારી મા, હુું માણસ જ સારો છું....મોટી આવી જદુગર!
ુ નારાજ છું
પત્ની: હુું િમારાથી ખબ
પતિ: પણ હવે મેં શુંુ ક્?
ું ુ

ુ ન ુંુ સત્યાનાશ કરી નાખ્!ુંુ
પત્ની: િે સોરી કહીને મારા લડવાનાું મડ
એક ટેલડટ ટેવટમાું સવાલ પ ૂછવામાું આવ્યો કે િમારા લગ્ન બે એક જ સરખી દે ખાિી જોદડયા
બહેનોમાુંથી એક સાથે થાય િો િમે િમારી પત્નીને કેવી રીિે ઓળખશો?
જવાબ: બેમાુંથી એક ને ચટુ લી ભરો, જો એ િમારી સામ ુંુ જોઇને બચડાઈ જય િો એ િમારી પત્ની
અને જો વમાઈલ આપે િો િે િમારી સાળી!
દહડદુઓને ત્રણ િલાકની ફેસેલીટી જોઈિી નથી પણ ખાલી એટલ ું ુ કરાવી દો કે દહડદુ પતિ ત્રણ
વાર, "તપયર જ”, "તપયર જ”, "તપયર જ”, એવ ુંુ કહે િો પત્ની ૧૦ દદવસ માટે તપયર રહેવા
ફરજજયાિ જય!
બાપ ુ સાયકલ ઉપર હિા એક બભખારીએ આડો હાથ નાખી,ઉભા રાખયા અને કહ્ું ુ "કાુંક ખવરાવો,
ુ સામે જો્ ુંુ અને કહ્ું ુ " વાુંહ ે બેહી જ" ઓલાએ સામ ુંુ જો્ ુંુ
િઇણ દદ થી કાુંઇ ખાધ ુંુ નથી". બાપએ
એટલે ઉમે્ું ુ "બેહી જ એટલે ચાર પાુંચ આંટા ખવરાવ ુંુ "
ુ રાિી ભાષા એવી છે કે એમાું ઘણીવાર અથમનો અનથમ થઇ જય છે . એક પાિળી અને સદ
ગજ
ુંુ ર
ુ િીને કોઈએ પ ૂછ્ ુંુ કે િમારી દફટનેસન ુંુ રહવય શુંુ છે ?
્વ
ુ િી: હુું બહુ ચાલ ુ છું
્વ
પત્ની: દર રતવવારે િમે માછલી પકડવા જવ છો ને?
પતિ(રધવાયો થઈને): હા..હા...
પત્ની: એ માછલી આજે ઘરે આવી હિી અને કહેિી હિી કે િે “માું” બનવાની છે !
ુ રહે. એક દદવસ એક તમત્રે િેમને સવાલ કયો કે ત ુંુ દરે ક સુંજોગોમાું
એક ડોર્કટર હિા. હુંમેશાું ખશ
ુ કેવી રીિે રહી શકે છે ? ડોર્કટરે જવાબ આપ્યો કે, મારી દવા ઉપરથી હુું જજિંદગી જીવિા
આટલો ખશ
શીખયો છું! દવા ખાઈને નહીં પણ દવા પાછળન ુંુ િાત્પયમ સમજીને! ડોર્કટરે મિલબ સમજવ્યો કે,
આપણા મોઢામાું ચોકલેટ હોય િો આપણે ચગળ્યા રાખીએ છીએ અને દવાની કડવી ગોળી હોય
ફટ દઈને ગળે થી નીચે ઉિારી દઈએ છીએ. બસ આવ ુંુ જ જજિંદગીન ુંુ છે ! ખરાબ ઘટના હોય િેને
ગળે થી નીચે ઉિારી નાખવાની અને મજ આવે એવ ુંુ હોય એને ચગળ્યા રાખવાન!ુ

ગઈ કાલે જ કોઈ કહેત ુંુ હત ુંુ કે જયારથી મોદીએ ખેિરમાું સુંડાસ જવાન ુંુ બુંધ કરાવ્્ ુંુ છે ત્યારથી
શાકભાજીનો વવાદ જ બદલાઈ ગયો છે !
એકવાર બાપ ુ હવામાું િલવાર ફેરવિા હિા.
બા: કોની સામે િલવાર ફેરવો છો?
ુ છે !
બાપ:ુ ભિ
ુ ે િમારું ુ શુંુ બગાડ્ ું ુ છે ?
બા: પણ ભિ
બાપ:ુ લેંઘો!!
આ િે કેવી તવડું બના છે કે બધી ટે લીફોન કું પનીઓને સાફ કરનાર કું પનીએ પોિાન ુંુ નામ “જીઓ”
રાખ્ ુંુ છે .
પત્ની(પતિને): બજરમાું જવ અને દૂ ધન ુ એક પેકેટ લઇ આવો. હા જો કેળા દે ખાય િો છ લઈ
લેજો. થોડી વાર પછી દૂ ધના છ પેકેટ લઈને પતિદે વ પધાયામ .
પત્ની: િમે િો કું ઈ કામના નથી! દૂ ધના છ પેકેટ કેમ લાવ્યા?
પતિ: મને એક દુકાનમાું કેળા દે ખાયા હિા એ માટે! (હવે િમે ફરીથી વાુંચી રહ્યા છો)
ુ િે હો કહેનાર ઘરવાળીનાું કહેવા પર પાડ્(ું ુ ઓ જી ન ુંુ ઊંધ)ુંુ એવી અફવા
“જીઓ” નામ “ઓ જી” સન
છે
ુ વા
કબાટ ખોલ્યા પછી સ્ત્રીઓને બે પ્રશ્નો સિાવે છે , એક પહેરવા માટે કપડા નથી અને કપડા મક
માટે જગ્યા નથી!
ુ વામા આવ્યો હિો કે દિકેટમા એક
B. Com અને CA વચ્ચે શુંુ ફરક છે ? પરીક્ષામા પ્રશ્ન પછ
ઓવરમા કેટલા બોલ હોય છે ?
B. Com વાળાનો જવાબ: 6 બોલ.
CA વાળા નોજવાબ: બોલ એક જ હોય છે પણ નાુંખવાનો છ વાર હોય છે !

મ ૂછનો દોરો ફૂટિો હોય, જુવાની સોળે કળાએ ખીલી હોય, દદલ જોમમાું દહલોળા લેત ુંુ હોય, અમથા
ુ પર
અમથા કોકને મારવાન ુંુ મન થત ુંુ હોય, આખી દુતનયાનો બાદશાહ હોય એવા ભાવ જેના મખ
હોય, જેની હાકલ પર શેરીના કુ િરા ગામ બહાર ભાગી જિા હોય, એ જુવાન લગન પછી ધીમેથી
પ ૂછે કે બટાકા કેટલા લાવ?ુંુ ત્યારે સાલ ું ુ ખરે ખર લાગી આવે!
પાણીમાું બેઠેલી ભેંસ અને સીરીયલ જોિી સ્ત્રી કોઈ દદવસ પણ જલ્દીથી નથી ઉઠિા
પતિ: શહેરમાું જઉં છું શુંુ શુંુ લાવવાન ુંુ છે ?
ુ ,
પજત્ન: જૂની કાચની બોટલો દીવો કરવા, વટવની વાટો, કેરોસીન, સાયકલ, સાયકલની જૂની ટ્બ
35 લીટરના પાણીના કેરબા, સારા માટલાુંની લાઈટ તવના ફ્રીજ બુંધ રહેશે, 200 લીટરના પાણી
ભરવાના બેરલ, રાજદૂ િ ચુંપલ, ફાનસ...
પતિ: ગાુંડી થઈ ગઈ કે શ?ુંુ આ બધાની હવે શુંુ જરૂર પડે ?
પજત્ન: બધા વાિો કરે છે કે કોંગ્રેસ આવે છે !
ક્ ુ સાચ?ુંુ આ કે પેલ?ું ુ આપણા મોદીજી રતશયામાું જઈને કહે છે કે રતશયાની મદદથી 70 વષમમાું
ભારિે ઔધોબગક ક્ષેત્રે બહુ તવકાસ કયો છે અને દે શમાું ફરી ફરીને લોકોને કહે છે કે, કોંગ્રેસે 60
વષમમાું કશુંુ નથી ક્?
ું ુ
ુ રાિમા ગરીબ લોકો સવારે પોિાન ુ પેટ ભરવા ઝાડની નાની નાની
રાહુલ ગાુંધીએ કહ્,ું ુ ગજ
ડાળીઓ ખાવા મજબ ૂર બડયા છે , મે મારી સગી આંખે જો્.ુ સભામાુંથી કોઈક બોલ્્,ુંુ અલ્યા ઇને
દાિણ કહેવાય દાિણ!
ટીચર: ત ુંુ રોજ આટલો બધો મોડો કેમ આવે છે ?
છોકરો: િમે આટલી બધી ઉત્કું ઠિાથી મારી રાહ નદહ જુવો, બીજ તવદ્યાથીઓ એનો ખોટો અથમ કરે
છે !
GST લગાડિી વખિે મારા બેટા આંખના ડોકટર હોય એમ હોતશયારી ઠોકિાિા કે નવા ચશ્માથી
થોડો સમય િકલીફ થશે પણ પછી બધ ુ સેટ થઇ જશે. પણ લોકોને જોવામાું િકલીફ થવા લાગી
અને કમળ સાવ દે ખાત ુંુ બુંધ થવા લાગ્્ ુ એટલે ફરીથી ચેક ક્ું ુ ત્યારે ખબર પડી કે ભ ૂલમાું લોકોને

ુ ારવા
ડબલ નુંબરના ચશ્માું પહેરાવ્યા હિા. હવે ભ ૂલ સમજણી એટલે હવે ચશ્માના નુંબર સધ
નીકળ્યા.
ગ્રાહક: એક લવસી આપ
લવસીવાળો: અતમિાભ કે મોદી લવસી?
ગ્રાહક: એમાું શુંુ ફરક છે ?
લવસીવાળો: અતમિાભ લવસી એટલે આખો ફૂલ ગ્લાસ મલાઈવાળી લવસી અને અમે ગ્રાહકોને
લવસી કહીને છાસ પીવડાવી દઈએ છીએ િે મોદી લવસી!
રાિે દાદાજીનો ફોન આવ્યો, કહેિા હિા કે જેટલા પાપ કરવા હોય િેટલા કરી લેજો, નરકમાું જગ્યા
જ નથી. અમે જ નરકની દીવાલ પર બેઠા છીએ!
પતિ: આ દાળમાું બે રૂતપયાના તસક્કા કેમ નાખયા છે ?
પત્ની: િમે કાયમ મને ટોંકો છો કે િમને મારી રસોઈમાું ચેંજ જોઈએ છે એટલે તસક્કા નાખયા!

ુ ો દાખલ કરી જેલમાું દોડિો કરી
મોદી: અતમિ, હાદદિ ક પટેલની જેમ રાહુલ પર દે શરોહનો ગન
દઈએ િો કેવ?ુંુ
અતમિ શાહ: નાું નાું એવ ુંુ કશુંુ કરિા નહી, નદહ િો આપણે વધારે ફસાઈ જઈશ.ુંુ કઈ બીજુ ું તવચારો.
ુ રાિ છોડીને દદલ્હી ગયો એટલે આ રાહુલ ગજ
ુ રાિમાું આવી પડયો છે
મોદી: આ હુું ગજ
અતમિ: હા એ વાિ િો સાચી પણ કોઈ બીજો આઈદડયા તવચારોને
ુ રાિમાું કરી નાખ.ુંુ ગજ
ુ રાિમાું ભાજપ હારે િો પણ હુું
મોદી: હવે હુું રાજધાની દદલ્હીની જગ્યાએ ગજ
ુ ી ગજ
ુ રાિમાુંથી રાજ િો કરી શકીશ!
૨૦૧૯ સધ
સવાલ: અગાઉના વખિમાું લગ્નમાું સાિ ફેરા ફરિા હિા, હવે કેમ ચાર ફેરા ફરે છે ?
જવાબ: અગાઉના વખિમાું ઘરમાું સાિ અક્ષરવાળા HUSBAND ન ુંુ ચાલત ુંુ હત ુંુ અને હવે ઘરમાું
ચાર અક્ષરવાળા WIFE ન ુંુ ચાલે છે એટલે!
આજે ઠું ડી વધારે હિી િો ગયા વષમન ુંુ જેકેટ પહેરવા કાઢ્,ુ હાથ ગરમ કરવા બખસામા હાથ

નાખિા જ પરસેવો વળી ગયો, બખસામાથી 1000ની ત્રણ નોટ તનકળી!
િક એટલે શ?ુંુ , પત્નીના ગાલ પર બેસેલ ું ુ મચ્છર. પછી વાવાઝોડુું એટલે શુંુ એ પણ સમજય જશે!
ददकली के मख्
ु यमंत्री सबको सार् ले कर चलते है , पहले अरववंद केजरीवाल अकेले ही खांसा
करता र्ा, अब परू ी ददकली खांस रही है !

સવાર-સાુંજ બધા મને મેસેજ કરે છે બીજેપી....બીજેપી....બીજેપી પણ મારી ઘરવાળી કે છે ના ત ુંુ
ઘેર જ પી! ભગવાને આપણને ઘણુંુ આપ્્ ુંુ છે , મફિીયા નથી પીવાન!ુંુ
ુ મજે
ુ ખ ૂન દો, મેં તમ્હે
ુ આઝાદી દુુંગા”. હવે સમય છે ,
એક સમય હિો "નેિાજી" કહેિાું "તમ
ુ મજે
ુ વોટ દો. મેં તમ્હે
ુ આરક્ષણ દુુંગા!
"નેિાજી" કહે છે , તમ
ુ યમત્રી લોકોની સમવયા સાુંભળિાું હિા.
મખ
ુ યમુંત્રી: કેટલા છોકરા છે ?
મખ
એક આમ આદમી: ચાર
ુ યમુંત્રી: શુંુ કરે છે ?
મખ
આમ આદમી: એક બી.ટે ક., એમબીએ, બીજો- એમ.સી.એ., ત્રીજો- એમ.એસ.સી.બી.એડ. અને ચોથો
ચોર છે .
ુ યમુંત્રી: િો એ ચોથા ચોરને ઘરમાુંથી કાઢી કેમ નથી મક
ુ િા.
મખ
આમ આદમી: એ જ િો કમાય છે અને એના પર િો ઘર ચાલે છે . બાકીના ત્રણ િમારા રાજમાું િો
બેકાર છે .
કુું વારી છોકરીઓ લગ્ન પહેલા જેટલ ું ુ કુું વારા છોકરાઓને સિાવે છે ને એટલ ું ુ જ લગ્ન પછી
કામવાળી બાઈ િેને સિાવે છે . કમોન ુંુ ફળ બધાએ ભોગવવ ુંુ પડે છે !
આ દે શન ુંુ ભલ ું ુ થાજો કે સૌડદયમ વપધામમાું અનામિ નથી નદહ િો માયાવિી કેટલીયે વાર તમસ
ઇન્ડડયા બની ચકુ ી હોિ!

ુ ાય, વાટકી
દદરયા જેટલી બકુ , નદી જેટલો કોષમ, િળાવ જેટલી આઈ.એમ.પી., લોટા જેટલ ું ુ પછ
જેટલ ું ુ આવડે, ટીપા જેટલા માર્કસમ આવે, કોણ સમજવે મા-બાપને કે ૩૫ માર્કસમ કેમ આવે!
શાકભાજીવાળો ક્યારનો ભીંડા માથે પાણી છાટિો હિો, ઘરાક ઉભો ઉભો કું ટાળી ગયો. ૧૦ તમનીટ
પછી શાકવાળો બોલ્યો, બોલો સાહેબ શુંુ આપ?ુ
ઘરાક: ભીંડો ભાનમાું આવી ગયો હોય િો ૧ કીલો આપી દે !
आगरा का ताजमहल गवाह हैं की औरत जीते जी ही नहीं मरने के बाद भी जेबें खाली करवा
सकती है
તનિીનભાઈને મનાવ્યા િો પરસોિમભાઈ રીસાણા, એને મનાવ્યા િો હવે ઝુંખનાબેન રીસાણા.
સાલી ખબર નથી પડિી કે સરકાર છે કે સાસ ુ વહુની સીરીયલ?
સોતનયા ગાુંધી ગવુ સા થી લાલચોળ, કોંગ્રેસના હારવા બદલ નદહ પણ રાહુલ દર પુંદર મીનીટે
ુ ા માવો કાઢ!"
ઓફીસની બહાર જઈને વોચમેનને એક જ વાિ કરે છે ...."લાવ ભર
ખાિાું ફાળવ્યાું છે કે “ખેિલાઆપા”ના કપ? બધાને નાના જ પડે છે !
એક જગ્યા પર બોડમ મા્મ ુ હત ુ કે વડાપ્રધાન બનિા શીખો ફર્કિ 100/- રૂતપયામાું. અંદર જઇને જો્ ુંુ
િો મારા બેટા ચા બનાવિા શીખવાડિા હિા. મારા હાળા છે િરી ગયા!
પક્ષ:રૂપાણી, તવપક્ષ:ઘાનાણી, અપક્ષ:મેવાણી, હે ભગવાન હવે શુંુ લાગે છે ? પબ્લીક, “મરાણી”
મોદી(અતમિ શાહના જય માટે ): “ખાિો નથી ખાવા દે િો નથી”, પણ પાુંચે આંગળીઓ સરખી નથી
હોિી. ત્યાું જ પાછળથી કોઈ બોલ્્,ુંુ “ખાિી વખિે બધી એક થઇ જય છે !”
જયારે 31 દડસેમ્બરની રાત્રે બે થી ત્રણ જણાને વાિ કરિાું સાુંભળ્યા કે ત ુંુ કેિો હોય િો અત્યારે જ
મોદીને હટાવી રાહુલને "વડાપ્રધાન" બનાવી દઉં. બસ, ત ુંુ ખાલી અવાજ કર!

લોટે કડફેર્કશનરીએ અમદાવાદની પ્રખયાિ આઇસિીમ િાુંડ હેવમોર આઇસિીમ બલતમટે ડને ખરીદી.
ુ શે
િો હવે અમદાવાદીઓ ઉનાળામાું સાુંજના વાળ કરીને "ચાલો હેવમોર જવ ુ છે ?", એને બદલે પછ
"લોટે જવ ુ છે ?"
ુ નનો ચોથો તનયમ, "છોકરા કરિાું છોકરીની પોવટમા ગર
ુ ુ ત્વાકષમણ બળ વધારે હોય છે !
ડ્ટ
થોડાક દદવસોથી ઠું ડી વધ ુ લાગિી હિી, િપાસ કરી િો ખબર પડી કે ગોદડુું “આધારકાડમ ” સાથે
લીંક નથી!
મહેસાણાના બેન અમેદરકાના એરપોટમ પર ફસાયા, તવર્કસની ડબ્બી ના લીધે! કેમ કે પોલીસે પ ૂછ્ ું ુ
શ ુ છે આમાું? િો...બેન કે......"બોમ"!
સાડિા ર્કલોઝ કાયમ કોઈ પરુ ુ ષ જ કેમ હોય છે ? કારણ કે કોઈ સ્ત્રી દર વષે એકનો એક ડ્રેસ
પહેરવાન ુંુ પસુંદ કરિી નથી!
અમારા બાપ-દાદાના જમાનામાું તપિાજી ગાિા હિા, “મેરા નામ કરે ગા રોશન, જગમે મેરા રાજ
દુલારા”. અમારા જમાનામાું અમે દોહરાવ્્,ુંુ “પાપા કહેિે હૈ બડા નામ કરે ગા” અને હવે અમારા
છોકરાઓ ગાશે, “બાપ ુ સેહિ કે બલયે.....ત ુંુ િો હાનીકારક હૈ”.
એકવાર મોદી અને રાહુલ ગાુંધી સાથે ચા પીધી, લોકોએ ત્યારથી એને “વાઘ-બકરી” ચા નામ
આપ્્!ુંુ
આ િો લોકોના સારા નસીબ કહેવાય કે મોદીએ નોટબુંધી કરી. જો નેટ બુંધ ક્ું ુ હોિ િો હાટમ
એટેકમાું ઘરડાઓની જગ્યાએ જુવાતનયાઓ જ ઉકલી ગયા હોિ!
કીમ જોન(ઉ.કોદરયા): મારા ટે બલ પર ડ્લ્ુ ર્કલયર બોમ્બન ુંુ બટન છે
ટ્રમ્પ: મારી પાસે િારા કરિા મોટા ડ્લ્ુ ર્કલયર બોમ્બન ુંુ બટન છે
કેજરીવાલ: બટન દબાવી જુઓ...ભા.જ.પા.ને વોટ જશે

એકજ અઠવાદડયામાું "હજ અને જજ" બુંનેને તનપટાવી દીધાું, અને પેલાને િો..ઘડીયા(િોઘડીયા)
ગણિો કરી દીધો!
ુ ુ ષન ુંુ પણ પિુંગ જેવ ુંુ છે , કડયા સારી બુંધાય િો ઊંચી ઉંડાન અને ખોટી બુંધાય િો ગોળ ગોળ
પર
ફરિો થઈ જય!
મારવાડણ: મને લાગે છે કે આપણી છોરીન ુંુ “અફેર” ચાલ ુ હૈ
મારવાડી: િને કેવી રીિે ખબર પડી?
મારવાડણ: આજકાલ પોકેટમની નથી માુંગિી
મારવાડી: ઓ ભગવાન! એનો મિલબ છોકરો મારવાડી નથી!
આ "મારી બેટી, મારું ુ અબભમાન" હમણાું બહુ ચાલ્્ ુંુ છે . એક ભાઇએ, પોિાની પત્ની સાથે ફોટો પાડી
ુ ે મોકલ્યો, સાથે લખ્ ુંુ “િમારી બેટી, મારું ુ બલીદાન"
અને િેની સાસન
દહડદુઓને ત્રણ િલ્લાકનો હક્ક ભલે નદહ આપો પરું ત ુ એટલ ું ુ કરી આપો કે જયારે દહિંદુ પરુ ુ ષ
ુ બેસ”, “ચપ
ુ બેસ”, “ચપ
ુ બેસ” એટલે સ્ત્રીએ ચપ
ુ બેસી જવાન!ુંુ
ત્રણવાર એવ ુંુ બોલે “ચપ
“शराब” तो ख्वामखाह ही बदनाम है , नज़र घुमा कर दे ख लो इस दतु नया में , “शक्कर” से मरने
वालों की तादाद बेशम
ु ार हैं!

ગામના એક કાકા બે બગડેલા મોબાઇલ દરપેર કરાવા માટે દુકાને લઈ જય છે . બુંને મોબાઇલ
ુ ય: કાકા આ મોબાઇલ
ઘસયેલા હિા, કું પનીન ુ નામ પણ ન હત.ુ આથી મોબાઇલ દરપેર કરનારે પછ
સેંમસુંગના છે ?
બાપ:ુ ના એક વજેસુંગનો છે અને બીજો રાયસુંગ નો છે !

मायावती एक टीवी इन्टरव्यू में बोली: अगर मैं पद्मावती होती तो कभी जौहर नही करती.
तुरंत लालू ने ट्वीट ककया: सुसरी! शक्ल
ही जौहर कर लेता!

दे ख अपनी, अगर तू पद्मावती होती तो खखलजी खद
ु

મલાઈદાર ખાિાઓ માટે નેિાઓને લડિા જોયા છે પણ મલાઈદાર કેસો માટે જજોને સડક પર
નગ્ન થિા પહેલીવાર જોયા!
પિુંજબલ ઝેર! કોઇ પણ કેમીકલની ભેળસેળ વગર, નાગન ુ શધ્ુ ધ ઝેર. આત્માને મળે સીધો
પરમાત્મા!
ુ નેિાનડયાહુ વચ્ચે જૂનો ' દરશ્િો ' છે . હુું જયારે ઘર છોડીને ભાગી
મારો અને ઇઝરાયેલના પ્રમખ
ગયેલો ત્યારે દદલ્હીમાું એક 'નેિા ન ડયા હુું ' રહેિો ભાઈઓ બહેનો – મોદી
ુ ી થવા માટે અંદરનો અવાજ સાુંભળો, અંદરનો એટલે “રસોડામાુંથી” આવિો અવાજ!
સખ
બાથરૂમમાું હજી િો ડહાવા માટે અંદર જઉં એ પહેલા ટીવી પર સમાચાર જોયા ઠું ડીને કારણે ૩ નાું
મત્ુ ્.ુ પાછા કપડા પહેરી લીધા, જીવિા હશુંુ િો ઉનાળામાું પણ નાહી લેશ!ુંુ
એક ટેલડટ ટે વટમાું સવાલ પ ૂછવામાું આવ્યો કે જો િમારા લગ્ન જુડવા બહેનોમાુંથી એક સાથે થાય
િો કેવી રીિે ઓળખશો કે િમારી પત્ની કઈ છે ?
જવાબ: હુું શુંુ કરવા ઓળખ?ુંુ
પતિની કબર પર ફૂલ ચઢાવવા ગયેલી તવધવા રડિાું રડિાું બોલી: નાનો દીકરો લેપટોપ માગે છે ,
દીકરીને નવો મોબાઈલ જોઈએ છે . મારે પણ નવાું કપડાું લેવાનાું છે , હુું શુંુ કરું ુ ? ત્યાું જ કબરમાુંથી
અવાજ આવ્યો, હુું દબાઈ ગયો છું. દુબઈ નથી ગયો!
કાકી: હુ ખોવાઇ જવ ુ િો િમે શ ુ કરો?
ુ છપાવ ુ અને િારો ફોટો મક
ુ ુ .....
કાકા: પેપરમા ડ્ઝ
કાકી: શ ુ લખો?
કાકા: જેને મળે એની!

ુ ા લાઈિેરીમાું ચોપડી લેવા ગયા. એમણે ચોપડી લીધી અને પછી વાુંચવા માટે પાનાું ફેરવ્યા
લખભ
અને એમને એકદમ નવાઈ લાગી. િે લાઈિેદરયન પાસે ગયા અને લાઈિેદરયનને કહ્ું ુ કે આ
ુ ાને કહ્ું ુ આ ચોપડી
ચોપડીમાું ફર્કિ નામો જ છે કે વટોરી કેમ નથી? એટલે લાઈિેરીયને લખભ
નથી, િમે િો ટે બલફોન દડરે ર્કટરી ઉપાડી લાવ્યા છો!

ુ ખાએ ઇડટરકોમ પર કહ્,ું ુ છાબ આપકો કોઈ તમલને આયા હૈ.
રાહુલ ગાુંધીને એના નેપાળી ગર
રાહુલ ગાુંધી: કોન હૈ?
ુ ખો: શરપોવા
ગર
ુ છાુંટીને એકદમ િૈયાર થઈને બેઠા. એટલામાું
રાહુલ ગાુંધી: હા...હા...જલ્દી ભેજો. રાહુલ પરફયમ
ુ ખો “શરદ પવાર”ને લઈને અંદર આવ્યો!
ગર
ઉત્તર કોદરયાના િાનાશાહ કીમ જોંગે કહ્ું ુ કે અમેદરકાની તવરુદ્ધમાું મારી નવી રણનીિી શુંુ હશે િે
ુ ભારિીય ચેનલ “આજ િક” જોઉં છું!
જણવા માટે માટે હુું ખદ
િાજ ખબર: પષ્ુ કળ ઠું ડી પડવાથી છોકરીઓના નાકમાું શરદી થવાથી “સેલ્ફી”માું ભારે બગરાવટ!
પ ૃથ્વી, અસ્ગ્ન, જલ, આકાશ, વા્ ુ આ પાુંચ િત્વોથી ઇડસાન બને છે . અને એમાું જો પાનકાડમ અને
આધાર કાડમ ઉમેરવામાું આવે આ સાિ િત્વોથી ભારિીય બને છે .
ચાર પત્ની અને ૪૪ બાળકો પેદા કયામ પછી કહે છે કે અલ્લા પાળવાવાળો બેઠો છે અને ત્રણ
િલાકમાું જેલમાું જવા પર કહે છે કે અમારા છોકરાઓને કોણ પાળશે?
પાડોશણ સાથે ઝગડો થયો. જિા જિા બોલી, "એકલામાું મળજો". કયારનો તવચારું ુ છું કે, સાલી
ઘમકી આપી ગઈ કે ઓફર!!
ુ જ પ્રેમ કરિાું હિા. એકવાર બુંને કારમાું જિા હિા અને કારને
ચુંપક અને ચુંપા એકબીજને ખબ
અકવમાિ થાય છે . જેમાું ચુંપક મરી જય છે . ચુંપા એકએક પળ ચુંપકને યાદ કરે છે . એક દદવસ

ુ ી છે ને? એટલે ચુંપક કહે છે હા, ખબ
ુ
ચુંપકન ુંુ પ્રેિ િેણે મળવા આવે છે . ચુંપા િેને પ ૂછે છે કે ત ુંુ સખ
ુ ી છું.
સખ
ચુંપા: ત ુંુ આખો દદવસ શુંુ કરે છે ?
ુ મ ઉગે િે પહેલા ઉઠીને નાવિો કરી લઈએ અને પછી બીજુ ું કું ઈ નહીં ફર્કિ પ્રેમ કરીએ
ચુંપક: સય
છીએ. લુંચ કયામ પછી બે કલાક આરામ કરીને ફરી પાછો પ્રેમ કરીએ છીએ. સાુંજે ડીનર કયામ પછી
ુ ી જયાું સધ
ુ ી ઊંઘ નહીં આવે ત્યાું સધ
ુ ી પ્રેમ કરીએ છીએ.
મોડે સધ
ુ હોય છે ?
ચુંપા: ચુંપક, ખરે ખર વવગમમાું આટલ ું ુ બધ ુંુ સખ
ચુંપક: ચુંપા, હુું વવગમ માું નહીં પણ ચરોિરના એક ગામનો સાુંઢ છું!
એક સ્ત્રીએ માને ફોન કયો અને કહ્ું ુ મારે એમની સાથે ઝગડો થયો છે એટલે હુું બે-ત્રણ મદહના
તપયર રહેવા આવી જઉં છું.
માું: ઝગડો એ હરામખોરે કયો છે િો સજ િેને જ મળવી જોઈએ. ત ુંુ ત્યાું જ રોકાઈ જ, હુું જ ત્યાું
પાુંચ-છ મદહના રહેવા આવી જઉં છેં
मेरी बेटी, मेरा अलभमान, मेरे ससरु की बेटी, मेरे जीवन मे आँधी-तफ
ू ान!

એક સાધ ુ મહાત્માએ એક દારુડીયાને ઉપદે શ આપિા કહ્,ું ુ ગધેડાની સામે દારુ અને પાણી
ુ વામાું આવે િો િે શુંુ પીસે?
મક
દારુડીયો: એ િો પાણી જ પીસે ને
સાધ ુ મહાત્મા: કેમ?
દારુડીયો: કારણ કે િે ગધેડો છે
લગ્ન પછી તવરાટ કોહલીની હાલિ
અનષ્ુ કા શમામ: ૧-આ મેચ રમવા ઓવટ્રે બલયા શુંુ કામ જવ છો? એ લોકો અહી કેમ નથી આવિા?
એ લોકો શુંુ નવાબના દીકરા છે ?, ૨-બધી જ મેચો રાિે રમાડે છે િો આ આઈ.પી.એલ.વાળની
ઘરવાળીઓ કેમ કશુંુ નથી કહેિી? ૩-દર વખિે રન બનાવવાનો ઠેકો િમે જ લીધો છે ? ૪-હવે
િમારું ુ ઇડિીમેડટ ક્યારે આવશે? ૫-િમારી સાથેવાળા િો અમ્પાયર અને કોમેનટ્રે ટર બની ગયા
અને િમે હજુ મેદાનમાું કાળી મજુરી કરો છો? ૬-આજે મેચમાુંથી રજ લઇ લો, િમને મારા સમ છે !

૭-આજે મમ્મી પપ્પા આવવાના છે , સદીના ચક્કરમાું મોડા ના પડિા, કોઈ મેડલ નદહ આપે! ૮િમને સબચનની સેડચ્્રુ ી યાદ છે પણ મારી બથમ ડે યાદ નથી! ૯-વટે ડીયમથી પાછા આવિી વખિે
૫૦૦ ગ્રામ દહીં અને બે દકલો બટાકા લેિા આવજો!
તવરાટના લગ્નમાું ફર્કિ પચાસ જ માણસો હિા. આટલા િો અમારે ત્યાું લગ્નમાું દરસાયેલા હોય છે !

સુંિા લુંડનમાું એક દુકાનમાું ગયો અને પ ૂછ્ ું ુ "સરસવન ુંુ િેલ છે ?. દુકાનદારે કહ્,ું ુ ત ુંુ સરદારજી છે ?
ુ રી પણ િમારા અંગ્રેજોમાું રું ગભેદ હજુ છે . જો મેં
એટલે સુંિાને ગવુ સો આવ્યો, િેણે કહ્ું ુ દુતનયા સધ
"ઓલીવ ઓઈલ"માુંગ્્ ુંુ હોિ િો ત ુંુ કહેિે કે "િમે ઇટાબલયન છો?". જો હુું "કોશર હોટડોગ" માુંગિે
િો ત ુંુ પ ૂછિ કે "ત,ુંુ જ્"ુંુ છે ?
દુકાનદાર: ના, મેં એવ ુંુ નદહ પ ૂછ્ ુંુ હોિ
સાુંિા: િો પછી મેં "સરસોન ુંુ િેલ" માુંગ્્ ુંુ િો િે કેમ પ ૂછ્ ું ુ કે હુું "સરદારજી" છ. ફર્કિ સરદારજીઓ
જ સરસોન ુંુ િેલ વાપરે છે ?
દુકાનદાર: નાું, એન ુંુ કારણ આ "વાઇનની દુકાન છે ".
कल अख़बार में एक आदटथ कल पढ़ा, "बीवी को तनयंत्रण में कैसे रखें ?". इतनी ख़श
ु ी हुई कक

धड़कन बढ़ गयी। पूरी आदटथ कल एक ही साँस में पढ़ ललया। ललखा र्ा, सुबह टहलने जाएँ, ज्यादा
हरी सष्ब्जयाँ खाएँ, क्रोध न करें , खान पान का ववशेष ध्यान रखें , रे गुलर चेक-अप कराएँ वगैरह
वगैरह। कुछ समझ नहीं आया तो बाद में कफर से हे डलाइन पढ़ी? ददमाग ख़राब हो गया।
ललखा र्ा – “बीपी को तनयंत्रण में कैसे रखें ?"

પત્નીઓ બે પ્રકારની હોય છે . પહેલા પ્રકારની િેના પતિની બધો વાિ સાુંભળે છે , પતિના
ુ પતિ જોડે ખબ
ુ જ લાગણીવાળી હોય છે અને હુંમેશા હસિી રહે
તવચારોને સમજે છે , િેની વિમણક
છે . બીજ પ્રકારની પત્ની.....જે બધા પાસે હોય છે !

Best way to go cashless, “PayTum karo"!!

એક નાનકડા છોકરાએ પોિાની સાઈકલ પાલામ મેડટ પાસે પાકમ કરી. એક પોલીસવાળાએ િેને ઉભો
રાખયો અને પ ૂછ્ ું ુ િે અહી સાઈકલ કેમ પાકમ કરી છે ? િને આ કયો રોડ છે એ ખબર છે ?
અદહયાથી દદવસમાું ઘણીવાર રાજકીય નેિાઓ, એમ.પી., ચીફ મીનીવટર, પ્રાઈતમતનવટર અને
રાષ્ટ્રપતિ પસાર થાય છે એ િને ખબર છે ?
ુ જ તનદોષિાથી): બચિંિા નદહ કરો, મેં મારી સાઈકલને લોક મા્ું ુ છે !
છોકરો(ખબ

પદમાવિી ટી.વી. પર જ રીલીઝ કરી દો અને પછી જુવો કેટલા લોકો િોડે છે અને સળગાવે છે !
બાપ: છોકરાઓ જે રાત્રે નદહ જમે એમને પાુંચ રૂતપયા આપીશ. એટલે બધા છોકરાઓ પાુંચ રૂતપયા
ુ ગયા. સવારે બાપાએ કહ્ું ુ કે જે પાુંચ રૂતપયા આપશે િેને નાવિો મળશે, એટલે
લઈને સઈ
છોકરાઓ બબડયા “ત ુંુ બાપ છે કે મોદી?”.
બે દદવસથીઠું ડી ખ ૂબ હિી. ગયા વરસે નકકી કરે લ ું ુ નવા વષમ થી જજમમાું જવાન.ુંુ પણ સવારે જેવ ુંુ
એલામમ વાગ્્ ુંુ ત્યાું િો યાદ આવ્્ ુંુ હુું િો દહડદુ છું અને મારું ુ િો નવ ુંુ વષમ કારિક માું આવે છે , પાછો
ુ ગયો.
સઈ
NRI Girl: I only talk in English, so its better You talk in english with me.
Gujju Boy: walk away how many percentage I have.
Girl: What?
Gujju: હાલિી થા, મારે કેટલા ટકા?
ગામડામાું રહેનારની નજર શહેર િરફ છે , શહેરમાું રહેનારની નજર તવદે શ િરફ છે , તવદે શમાું
રહેનારની નજર તવશ્વ િરફ છે , આ બધા જ દુુઃખી છે , પણ સાહેબ જેની નજર પોિાના પદરવાર
ુ ી છે
િરફ છે એ સૌથી વધ ુ સખ
એક માણસ મરણ પથારી એ હિો, એક -બે દીમાું જ ઉકલી જય એમ હિો. કોઈ એ કીધ,ુંુ "એલા
હવે િો રામ ન ુંુ નામ લે".
િો ક્યે, "નામ શુંુ લેવ ુંુ હવે? એક-બે દીમાું િો રૂબરૂ મળવ ુંુ જ છે ને!"

ઓસામા બબનલાદે ને નરકમાું યમરાજને કહ્:ું ુ એક કોલ પાદકવિાન કરી લઉં?
યમરાજ: કરી લે!(કોલ કયામ પછી ઓસામાું)
ઓસામાું: કેટલા પૈસા થયા?
યમરાજ: કશુંુ નદહ
ઓસામા: કેમ?
યમરાજ: નરકથી નરકના કોલ ફ્રી છે !
એક કાકા ફેમીલી સાથે ઓવટ્રે લીયામાું ફરવા જિા હિા. એમણે બારીમાુંથી ડોકુું બહાર કાઢ્ ું ુ જે
પાછળ આવિી સ્ત્રીએ જો્.ુંુ એણે પોલીસને િરિ ફોન કયો કે એક ઓલ્ડ માણસને કારમાુંથી
લોહીની ઉલટીઓ થાય છે . પોલીસ િરિ જ લોકેશન પર હેબલકોપ્ટરમાું આવી અને કાકાને
હોવપીટલમાું ઈમરજડસીમાું ટ્રીટમેડટ આપી. પેપરમાું સમાચાર વાુંચીને ઇન્ડડયન લોકો
ઓવટ્રે બલયાની સીવટમનાું વખાણ કરવા માુંડયા. હોવપીટલન ુંુ ૩૫૦૦ ડોલરન ુંુ બીલ જોઇને કાકાનો
છોકરો બરાડયો, કેટલીવાર ના પાડી છિાું મસાલા ખાઈને બારીમાુંથી બહાર થક
ુંુ ો છો, આ િમારો
મસાલો ૩૫૦૦ ડોલરનો પડયો!
પજત્નને મારવા બદલ છગનને જજે ૧૦૦૦ રૂતપયાનો દું ડ કયો.
છગન: સાહેબ, બીજી એક થપ્પડ મારી દઉં?
જજ: કેમ?
છગન: કારણ કે મારી પાસે છટા નથી, ૨૦૦૦ની નોટ છે !
મેં માને પ ૂછ્:ુંુ મા કમ્પ્્ટુ ર કેમ આટલા બધા વમાટમ હોય છે ?
માએ સદ
ુંુ ર જવાબ આપ્યો: કમ્પ્્ટુ ર “મધરબોડમ ”ની વાિ સાુંભળે છે !
ુ સી, કપ ૂર, લીમડો, ચુંદન જોઇને સાલી સમજ નથી પડિી કે
આજકાલ ટુથપેવટમાું પણ લવુંગ, તલ
ટુથપેવટ િશ કરવા માટે છે કે હવન કરવા માટે છે !
પુંજબમાું એક ટ્રે ન નીચે ૧૦૦ સરદારજી આવી ગયા! ૯૯ મરી ગયા અને એક બચી ગયો.
રીપોટમ રે િેને પ ૂછ્:ુંુ આ બધ ુંુ કેવી રીિે થ્?ુંુ

જીવિો સરદાર: ખોટા એનાઉડસમેડટને લઈને થ્,ુંુ એનાઉડસમેડટ થ્ ુંુ કે “શિાબ્દી એર્કસપ્રેસ”
પ્લેટફોમમ પર આવી રહી છે , એટલે બધા સરદારજીઓ ગભરાઈને પાટા ઉપર કુ દી પડયા. પણ ટ્રેન
પ્લેટફોમમ પર નદહ પાટા પર આવી.
દરપોટમ ર: િો િમે સમઝદાર નીકળ્યા કે જે પાટા ઉપર નદહ કદ
ૂ યા!
બચેલો સરદારજી: નાું એવ ુંુ નથી, હુું િો “આપઘાિ” કરવા આવ્યો હિો એટલે હુું ટ્રે ન પ્લેટફોમમ પર
આવે છે સાુંભળીને પાટા પરથી પ્લેટફોમમ ઉપર ચઢી ગયો!
વર, બૈરીને મેસેજ મોકલે છે , િારો ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર, મારા જીવનને િેં ધડય ક્મ ુ અને ત ુંુ મારા
જીવનનો દહવસો બની. હુું આજે જે કાુંઇ છું ઍ માત્ર િારા લીધે, ત ુંુ મારી પરી છે , ત ુંુ મારા જીવન
માું આવી અને આ જીવન જીવવા જેવ ુ થ્.ુંુ ત ુંુ ખ ૂબ મહાન છે !
ુ ે? હવે ગપ
ુ ચ ૂપ ઘરે આવી જઓ, ગભરાવ નહી,હુું કાુંઈ નહી બોલ!ું ુ
બૈરીનો જવાબ: પાછું પીધન
વર: Thank you so much, હુું બહારજ ઉભો છું, દરવાજો ખોલ!
વટ્રેટવાળવાળી સ્ત્રીઓને કલી વાળ જોઇયે છે અને કલીવાળવાળી સ્ત્રીઓને વટ્રે ટ વાળ જોઇયે છે .
ુ ુ ષો બબચારા સાવ સાદા હોય, એમને ફર્કિ એમનાું માથામાું વાળ ટકી રહે બસ એટલ ું ુ જ જોઇયે
પર
છે !
LICએ નવી જીવન તવમા પોબલસી જહેર કરી, “પદ્માવિ જીવન રક્ષક પોબલસી". આ પોબલસી ફર્કિ
ુ ીમાું આકસ્વમક મત્ૃ ્ ુ પર
૬ કલાક માટે જ માડય. ઘરે થી તનકળી મ ૂવી જોઈને પરિ ઘરે ફરવા સધ
₹૫ લાખન ુંુ અને હાડકાું ભાુંગવા પર ₹૨ લાખન ુંુ વળિર!
એકવાર ભ ૂરો હવામાું િલવાર ફેરવિો હિો.
ભ ૂરી: કોની સામે િલવાર ફેરવો છો? એટલો બધો શોખ હોય િો થીયેટર પર પદ્માવિી બુંધ
કરાવવા જવને!
ભ ૂરો: અરે મારી મા, હુું િો ભ ૂિ સામે િલવાર ફેરવ ુંુ છું
ભ ૂરી: પણ ભ ૂિે િમારું ુ શુંુ બગાડ્ ું ુ છે ?
ભ ૂરો: લેંઘો!!!!

ુ ચાલ્્ ુંુ અને હવે નવ ુંુ
એક મદહનાથી “મારી બેટી મારું ુ અબભમાન”, “મારો દીકરો મારું ુ અબભમાન” ખબ
ુ ન, મારો ધોબી મારો સપ
ુ ર હીરો,
આવશે.. “મારો વોચમેન મારી િાકાિ, મારી કામવાળી મારું ુ શક
મારી બ્્ટુ ીશીયન મારી ઈજ્જિ, મારો ફોન મારા દદલની ધડકન અને છે લ્લે મારો પતિ મારું ુ ATM!
ુ પસ
ુ કરિા હોય િો સમજવ ુંુ કે “Data Transfer” થઇ રહ્યો છે
જયારે બૈરાુંઓ અંદરોઅંદર કું ઈક ગસ
અને જયારે એવો અવાજ આવે કે "છોડ ને આપણે શુંુ લેવા દે વા" એટલે સમજી જવ ુંુ કે “Data
Save” થઇ ગયો છે અને “Viral” થવાની િૈયારીમાું છે !!
બહારગામ રહેિા દીકરાને મળવા િેની મમ્મી િેના ફ્લેટ પર જય છે . ત્યાું જ િેની રૂમમાુંથી એક
ુ ાન છોકરી બહાર આવે છે
્વ
છોકરાની માું(િે છોકરીને): પ્રશાુંિન ુંુ ઘર આજ છે ?
છોકરી: હા, આજ છે
છોકરાની માું: ત ુંુ કોણ છે ?
છોકરી: હુું િેની બહેન છું, પણ િમે કોણ છો?(છોકરાની માને ચક્કર આવવા માુંડયા)
છોકરાની માું: હુું િારા ભાઈની માું છું!(હવે છોકરીને ચક્કર આવવા માુંડયા)
અમદાવાદ માું મારા એક તમત્ર રહે. આમ ગાડી બુંગલાવાળા પણ વવભાવ જરાક કું જૂસ. એક દદવસ
એમને થ્ ુંુ કે આ બુંગલો જૂનો થયો, નવો બુંગલો બનાવો છે . મજૂરોને બોલાવ્યા પણ એમણે
બુંગલો િોડવાના ઘણાું પૈસા માુંગ્યા. અમારા તમત્ર એમ િો કું જૂસ ને આમ અમદાવાદી એટલે
એમણે ખાલી એક જ કામ ક્.ું ુ બહાર મોટુંુ બૉડમ મારી દીધ.ુંુ 'અહીં પદ્માવિી તપકચર બિાડવામાું
આવે છે '. બુંગલો 10 તમતનટમાું ટૂટી ગયો!
બાઘો અને નટુકાકા છે લ્લા ચાર દદવસથી જમવા નથી ગયા, કારણ કે એમન ુંુ “પદ્માવિી”
ભોજનાલય કોઈક સળગાવી ગ્!ુંુ
રજપ ૂિો િો જગી ગયા હવે “ઠાકુ ર” લોકો ક્યારે જગશે? દર અઠવાડીએ સેટ-મેર્કસ ટી.વી. પર
ઠાકુ ર સાહેબને ઝેરવાળી ખીર ખવડાવવામાું આવે છે !

ુ ી ફેંકિી તમસાઈલ! એતશયાથી
રાજપથ પર કોમેડટરે ટરે કહ્ું ુ કે આ જુવો દુતનયાની સૌથી દુર સધ
આવેલા મહેમાનો બાજુમાું મોદીને જોવા લાગ્યા એટલે મોદીએ કહ્ું ુ સામ ુંુ જુવોને!
ુ નહાવા માટે છે કે
મલાઈ, દૂ ધ કેસર ્ર્કુ િ શબ્દો વાુંચીને સાલ ું ુ ખબર નથી પડિી કે આ સાબઓ
ખાવા માટે?
ગાજરનો હલવો બનાવવા માટે મદહલાઓ ૧૨૦૦ रू/દકલો કાજુ, ૮૦૦ रू/દકલો બદામ-ડ્રાયફ્રુટ અને
ુ ખરીદીને રાખશે પણ ગાજરનો ભાવ જયા સધ
ુ ી ૧૦रू ના
૭૦૦ રૂતપયે દકલો દે શી ઘી આ બધજ
ુ ી હલવો બનાવવાનો પ્રોગ્રામ પેન્ડડિંગ જ રાખશે! બોલો હવે આમાું
દોઢ દકલો ના થઇ જય ત્યાું સધ
ુ ી કે બે પાુંદડે થાય!
ૂ ક્યાુંથી સખ
દે શનો ખેડિ
ઘણીવાર િો મારૂ મગજ માત્ર એ તવચાર આવિા જ ચક્કર ખાઇ જય છે કે આ કાળીયાઓના
આધારકાડમ ની ઝેરોક્ષ કેવી તનકળિી હશે?
પત્ની: િમને શરમબરમ છે કે નદહ? હુું એક કલાકથી બરાડા પાડી રહી છું અને િમે બેઠા બેઠા
બગાસા ખાવ છો!
પતિ: અરે હુું બગાસા નથી ખાિો મારી મા! હુું િને કઈ કહેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું, પણ ત ુંુ
બોલવાનો ચાડસ આપે િો બોલન
ું ુ ે!
કાશ્મીરમાું એક દુકાન બહાર બોડમ મારે લ ું ુ હત ુંુ કે “અમે ૧૦૦ પાદકવિાની આંિકવાદીઓ સાથે ધુંધો
કરવાન ુંુ પસુંદ કરીશુંુ પરું ત ુ એક ભારિીય સૈતનક સાથે નદહ. વાુંચીને મઝા પડી ગઈ. િમને થશે કે
આમાું શુંુ મઝા આવી? કારણ કે એ “કફન” વેચવાવાળાની દુકાન હિી!
જજિંદગીમાું હસિા રહો સાહેબ, કોને ખબર ક્યારે લગ્ન થઇ જય!

Thanks to multiple phone numbers each of the family members carrying now a days
and the way they are stored, contact list is a bit scary.

"Mummy new", "Papa 2", "Wife old", "Wife 2", "Mother in Law Jio", "Husband India",
"Husband Dubai", "Husband Europe" and the best one is "Husband temporary"
Two new URDU words have been proposed to be included in Oxford dictionary.
1. Gumshuda(n) state of being physically lost.
2. Shadishuda(n) state of being physically, mentally, emotionally and financially lost.
આઈ.ડી. અને બાયડી બુંનેન ુંુ સરખ ુંુ જ કામ, બધી ડીટે ઇલ માુંગી લે!

નવ ુંુ રીસચમ: પહેલાુંના જમાનામાું લગ્ન રાત્રે થિાું, ચુંર િારાની સાક્ષીએ, એટલે સુંબધ
ું ોમાું શીિળિા
હિી. હવે ભરિડકે લગ્ન થાય છે , પછી ભડકા જ થાય ને!!
હુું કું ઈ પોબલદટર્કસમાું નથી, પણ મારું ુ માનવ ુંુ છે કે દે શમાું માત્ર બે જ પાટી હોવી જોઈએ. એક
શતનવારે રાત્રે અને બીજી રતવવારની રાત્રે!
ભગવાનને ગવુ સો ક્યારે આવે છે ? જયારે કોઈ છોકરી લગ્ન પહેલા જ પ્રેગ્નડટ થઇ જય અને િેની
“મા” ભગવાન સામે હાથ જોડીને કહે, “હે ભગવાન, િે આ શુંુ ક્?
ું ુ ”.
“માું” સાથે પત્નીની પણ કદર કરવાન ુંુ રાખો, માુંએ રાિે ચાુંદામામા બિાવ્યા િો પત્નીએ પણ
દદવસે િારા બિાવ્યા છે !

अंगरू ीभाभी: सतु नए भरभतू तजी, लड्डू के भैयाने हमरा बैंकमें
ववभतू त: अच्छा भाभी जी कौन सी बैंकमें ?

खाता खुलवा ददया है ।

अंगरू ीभाभी: “ए चड्डी फसी”बैंकमें ”! ववभतू त बेहोश होते होते बचा, कफर बोला,
भाभीजी वो “ए चड्डी फसी” बैंक नहीं, “एच ड़ड ऍ़ि सी” बैंक होता है।
अंगरू ीभाभी: सही पकडे है !

ુ ે ત ુંુ ફેસબકુ મ,
આલો િમારે માટે નવો મુંત્ર. “કરાગ્રે વવિે એડડ્રોઈડ, કર મધ્યે વોટ્સઅપ, કરમલ
પ્રભાિે મોબાઈલ દશમનમ!!
સાલ ું ુ બે દદવસથી સવારે સાઈકલીંગ ચાલ ુ ક્ું ુ એટલામાું િો કોલોનીવાળાઓએ પ ૂછવાન ુંુ શરુ કરી
દીધ,ુંુ “ક્ ુંુ છાપ ુંુ નાખો છો?”
ુ જ સારી રીિે ક્ું ુ એટલે ખશ
ુ થઈને ઘર માબલકે િેને બબક્ષસમાું
તમસ્ત્રીએ ઘરન ુંુ રીપેરીંગ કામ ખબ
૧૦૦૦ રૂતપયા આપ્યા અને કહ્ું ુ ત ુંુ પણ યાદ કરશે. પછી કહ્ું ુ સાુંજે વાઈફને તસનેમા જોવા લઇ જજે
અને પછી કોઈ સારી રે વટોરાુંમાું ખાવા લઇ જજે. પાુંચ વાગે ઘુંટી વાગી, માબલકે દરવાજો ખોલ્યો
અને જો્ ુંુ િો તમસ્ત્રી સારા કપડા પહેરીને આવ્યો હિો. માબલકે િેને ઉપરથી નીચે જોઇને પ ૂછ્,ું ુ
બોલો તમસ્ત્રી, શુંુ કામ છે ?
તમસ્ત્રી: વાઈફને લેવા આવ્યો છું!
एक बात आज तक समझ नहीं आई मंददरों में औरतों के नाम ज्यादा होते हैं जैसे आरती,
वंदना, साधना, पज
ू ा, ज्योतत और आदमीका एक ही नाम होता है , घंटा और उस बेचारे को हर
कोई बजा के चला जाता है !

Married man do not have a “Lifestyle” but they live according to “Wifestyle”
No one scored more than 18 runs in this Pakistani innings. They took the meaning of
"Under-19" cricket very seriously.
રાહુલ: મમ્મી મોદી મને વવચ્છિા અભ્યાનમાું કેમ નોમીનેટ નથી કરિા?
સોતનયા: બેટા, િારે કારણે આખી કોંગ્રેસ સાફ થઇ ગઈ, હજુ ત ુંુ કેટલી સફાઈ કરશે?
ુ ફોન કયો: "વહુ, જલ્દી પાછાું આવી જવ, દીકરો રે 'િો નથી!
તપયર ગયેલી વહુને સાસએ
વહુ: "કોનો, મારો કે િમારો?
ુ ો ઉઠેિો
નાની વાિમાું મિલબ બદલાઈ જય છે સાહેબ, આંગળી ઉઠે િો બેઇજ્જિી👉🏼, અંગઠ
ુ ાને આંગળી મળે િો વાહ વાહ👌🏼 થઈ જય છે !
િારીફ👍🏼 અને અંગઠ

જીવન એવ ુંુ જીવો કે બીજીવાર જડમ આપિા પહેલા, ભગવાન પણ તવચારે કે આ નોટને પાછી
મોકલવી કે નદહ?
Teacher: दहंदी में अनव
ु ाद करो, "There was a fine line between Amitabh & Jaya."
Student: 'अलमताभ और जया के बीच एक मस्त रे खा र्ी!

જજિંદગીમાું પહેલી જ વાર "છોકરી"જોવા ગયા હોઈએ અને એને આપણે જ સામેથી "ના" કીધી હોય
પછી એ જ છોકરી જયારે "ટ્રાુંદફક-તસગ્નલ" પર એના "પતિ" સાથે "ઔડી"માું બેઠી હોય અને બાજુમાું
આપણે આપણા ખખડધજ "વપેલડડર"ને બેટરી જૂની થઇ ગઈ હોવાથી સેલ્ફ ન લાગવાના કારણે
"દકકો"મારી મારીને પરસેવો પાડિા હોઈએ અને એ એકધારી આપણી સામે જોિી હોય ત્યારે જ
આપણને "હેલ્મેટ"ની સાચી કદર થિી હોય છે . Please use Helmet “ફોર યોર ઓલ ટાઈપ ઓફ
સેફ્ટી”.
પત્ની: હુું બે કલાક માટે બહાર જઉં છું, િમારે કઈ જોઈએ છે ?
પતિ: ના, ત ુંુ બહાર જય એટલ ું ુ જ બસ છે !
ઈડટરવ્્ ુંુ લેનાર(પતિને): િમે લગ્ન કેમ કયામ ?
પતિ: બસ એમ જ “મવિી” માટે
ઈડટરવ્્ ુંુ લેનાર(પત્નીને): અને િમે કેમ લગ્ન કયામ ?
પત્ની: એમની મવિી ઉિારવા!
કાલે એક તમત્રના ઘરે ગયો, બબચારો માથ ુંુ પકડીને બેઠો હિો. મેં પ ૂછ્ ું ુ શુંુ થ્ ુંુ યાર?
તમત્ર: બાપાએ બદલો લીધો! વકુ લમાું હિો ત્યારે એ ફીનાું પૈસા આપિા હિા એમાુંથી હુું દફલ્મ જોવા
ભાગી જિો હિો. આજે એમને મેં ચારધામ યાત્રા કરવા પૈસા આપ્યા િો એ બેંગકોક ભાગી ગયા!

शब्दों का खेल दे खखये, "दे ववयो और सज्जनो"जब tv पर गूंजता है तो करोड़पतत बनने की आस
जगती है !! और जब.....

"बहनो और भाइयो"सुनाई पड़ता है तो, करोड़पतत भी कांप उठते है ...
એક સાસ ુ એની વહુથી બહુ પરે શાન હિી, કારણ કે એ ઘરમાું કોઈ કામ કરિી નહોિી. એક દદવસ
એણે પોિાના દીકરાને બોલાવીને પ્લાન ઘડયો. કાલે સવારે હુું ઘરમાું ઝાડુ કાઢીશ અને ત ુંુ મને
અટકાવજે અને કહેજે, લાવ મમ્મી હુું કાઢી દઉં છું. એ જોઈને પેલીને કું ઈક િો શરમ આવશે. સવારે
સાસ ુ ઝાડુ કાઢવા માુંડી.
િરિ જ દીકરાએ કહ્,ું ુ ‘લાવ મમ્મી, હુું ઝાડુ કાઢી દઉં.’
મમ્મીુઃ ‘ના બેટા, આ િારું ુ કામ નથી.’
દીકરોુઃ ‘ના મમ્મી મને કાઢવા દે ...’
વહુુઃ “અરે , આમાું ઝઘડવાન ુંુ શ?ુંુ એક દદવસ મમ્મી કાઢશે, એક દદવસ િમે કાઢજો”
ુ અને કબળ્ગ
ુ માું ફરક શુંુ છે ? પહેલા િોતધિ થિા િો 'શ્રાપ' આપિા અને હવે 'બ્લોક' કરી
સિ્ગ
નાખે છે ....દડજજટલ શ્રાપ!
ુ ી આપે છે !
અસલી સાડિા િો તપિા હોય છે કે જે છોકરાઓને એક દદવસ નદહ પણ આખ ુંુ વરસ ખશ
પોિાના મનથી સવારે વહેલા ચાલવા જય િેને Morning Walk કહેવાય બાકી, બી.પી,હાટમ ,
કોવટ્રોલ આ બધ ુ વધી ગયા પછી જે સવારે ચાલવા જય િેને િો Warning Walk કહેવાય
न “बेटा” तनहाल करे गा, न “बेटी” तनहाल करे गी। “बीबी” से बना कर रखें , बुढ़ापे में वो ही

दे खभाल करे गी!! “मेरी पत्नी मेरा अलभमान”........पष्त्नने ही ललखवाया है !...जबरदस्तीसे!!!!
પત્ની(અમદાવાદી પતિને): ''સાુંભળો છો! મહેમાનને જમવાન ુંુ પ ૂછી જૂઓ ને!''
અમદાવાદી પતિ: ''ભાઈસાબ, િમે જમીને આવ્યા છો કે ઘરે જઈને જમશો?''
ુ ાનજી: પ્રભ,ુ હવે હુું ધરિી પર નદહ રહી શકુું
હનમ
પ્રભ:ુ કેમ?
ુ ાનજી: પહેલા લોકો સાષ્ટાુંગ દું ડવિ પ્રણામ કરિા હિા, પછી ઘટુ ણવાળીને પગે લાગવા
હનમ
ુ હિો. પરું ત ુ હવે પ્રભ ુ ઘોર
લાગ્યા, પછી બહારથી જ માથ ુંુ ઝુકાવીને જિા રહેિા છિાું હુું ખશ

ુ આવી ગયો છે . આજે એક છોકરી આવી હાથ હલાવીને બોલી, "Hai HANU" what's up?
કબલ્ગ
આવ ુંુ મોઢુું કેમ ફુલાવીને રાખ્ ુંુ છે ? Just chill baby!
આબલયા ભટ્ટ: પપ્પા, મેં કોલેજ ખોલવાન ુંુ નક્કી ક્ું ુ છે
મહેશ ભટ્ટ: સારી વાિ છે , પણ િે શુંુ નામ રાખવ ુંુ િે તવચા્ું ુ ખરું ુ ને?
આબલયા ભટ્ટ: હા મેં નામ રાખ્ ુંુ છે , “મેડીકલ કોલેજ ઓફ એડજીનીયરીંગ ફોર કોમસમ એડડ આટમ સ!

બાપ:ુ બોલ હની, િારે માટે શુંુ મુંગાઉં?
ુ ડસ
છોકરી: મારે માટે તપત્ઝા અને િારે માટે એમ્બ્્લ
ુ ડસ કેમ?
બાપ:ુ મારે માટે એમ્બ્્લ
છોકરી: પાછળ જુવો, િમારી પાછળ િમારી બૈરી અને સાળાઓ ઉભા છે !
दे व और पतत दे व दोनों में क्या फकथ है ?
दे व की आरती : सख
ु कताथ दख
ु हताथ...

पतत दे व की आरती : ऐसाकताथ, वैसाकताथ, यह नहीं करता, वो नहीं करता!!!
બધી સ્ત્રીઓએ િુંદુરવિી માટે શુંુ કરવ ુંુ જોઈએ એની ચચામ કરી તનણમય લીધો કે પાણી ઉકાળીને પીવ ુંુ
અને લોહી ડાયરે ર્કટ!
ગઇ કાલે અમદાવાદ ગયો હિો અને સાુંજે ભેળ ખાિા ખાિા આંખોમાું ઝળઝબળયાું આવી ગયા
ભૈય્યાજીએ પ ૂછ્:ુંુ મરચાું વધારે પડી ગયા?
મેં કહ્:ું ુ ના ભાઇ ના, બધા અમદાવાદી તમત્રો ભેળ ખાઈને ભાગી ગયા!!
કયારે ક દુ:ખી થાવ િો લગ્નનો તવડીયો ઊલટો ચલાવીને જોજો....િમારી પત્ની ગળામાુંથી હાર
ઉિારશે કારમાું બેસશે અને તપયર જશે અને આપણે ડાડસ કરિાું ઘરે આવીશ.ુંુ ..
પત્ની એક જ એવી આઇટેમ છે કે જે લોન પર નથી મળિી પણ એના આવ્યા પછી બધી જ લોનો
લેવી પડે છે !

આજકાલ બધા લખે છે , “મારી દીકરી, મારું ુ અબભમાન. મારો દીકરો, મારું ુ ગવમ. મારી પત્ની, મારું ુ
અબભમાન". પણ સાલ ુ "જમાઈ"ન ુંુ િો કોઈ નામ પણ નથી લેત.ુંુ ખરે ખર મેરા "જમાઈ" મેરા
અબભમાન લખવ ુ જોઈએ. કારણ કે એ જમાઈ જ છે કે જે િમારી અઘરી નોટને સાચવે છે . લખો
“મેરા જમાઈ મેરા અબભમાન”
एक पत्नी के सवु वचार, “काश तम
ु अदरक होते, कसम से, जी भर के कूटती!
ુ ી હોય છે . કારણકે િે સદા બહાર જ હોય છે , ઘરમાું રહે િો
સદાબહાર લોકો જીવનમાું ઘણા સખ
મગજમારી થાય ને!!!
ફ્રી થાવ િો call કરજો, િમારી પાસેથી એક સલાહ લેવાની છે , િાજમહાલ સેકડડમા લેવાય કે
નવો બનાવાય?
આપણા દે શમાું છટ્ટાછે ડાન ુંુ પ્રમાણ પહેલા કરિા લગભગ અડધ ુંુ થઈ ગ્.ુંુ કારણ?
પતિ-પજત્ન વોટ્સેપમાુંથી નવરા પડે િો બાઝે ને!

ુ ો મારે છે ૬૦ કરોડ!
ટેર્કસ ભરે છે ત્રણ કરોડ અને ટે ર્કસમાું છૂટ નદહ મળવાથી બમ
ુ કરી દો, નદહ િો સરકાર િમારા ટેર્કસના પૈસાથી ૨૦૦૦ કરોડ રૂતપયા
બજેટ સારું ુ છે એવ ુંુ કબલ
જહેરાિ પાછળ ખરચશે, એ સમજવવા માટે કે બજેટ સારું ુ છે !
નરે ડર મોદીની આગાહી લખવ ુ હોય ને ત્યાું લખી લેજો. ટુંુ ક સમયમા આખ ુ ભારિ “શની
શીંગાળાપરુ ” જેવ ુ થઈ જશે, કયાુંય “િાળા”ની જરૂર નહી પડે. કાુંઇ હશે િો ચોર આવશેને???
પ્રજ ઠન ઠન ગોપાલ!!!
अब मध्यम वगथ GST दे गा, Capital Gain Tax दे गा, ड़डववडेंड पर टै क्स दे गा, इनकम टै क्स
दे गा और इनकम टै क्स पर बड़ा हुआ सेस भी दे गा, प्रोपटी टै क्स दे गा, रोड टै क्स दे गा, ये टै क्स

दे गा वो टै क्स दे गा, और आखखरकार टै क्स दे ते दे ते वो BPL की श्रेणी में आ जायेगा और कफर
उसे BPL की योजनाओं का ़िायदा लमलने लगेगा और उसके अच्छे ददन आ जाएंगे। जेबलट
ू ली
PARENTING TIP: Always snatch and eat one third of your child's chocolate and ice cream. Let
them cry, doesn't matter, “This will prepare them to pay Income Tax when they grow up”. GOVERNMENT OF INDIA
આજે બધા જ આઈ.પી.એલ.ના દિકેટરોની પત્નીઓ એક બીજને એક જ સવાલ પ ૂછે છે , “િારા
વાળો કેટલામાું વેચાયો?”.
સુંજય લીલા ભણસાલી અક્ષય કુ માર સાથે પોિાની નવી દફલ્મ “રતસકભાઈ” પર કે જે એમના
કાયમીચ ૂણમ માટે પ્રખયાિ છે એમના પર બનાવી રહ્યા છે . જેન ુંુ ટાઈટલ છે “પાદનામિ”
ગઈ કાલે પદ્માવિી જોવા ગયો અને મનમાું નીચેના તવચારો આવ્યા. “કૈ કેયી” દશરથની ત્રીજી
ુ ચાહિો હિો, “મવિાની” બાજીરાવની બીજી પત્ની હિી જેને િે ખબ
ુ ચાહિો
પત્ની હિી િેને િે ખબ
ુ ચાહિો હિો, “મમ
ુ િાઝ”
હિો, “પદ્માવિી” રાવલ રિનતસિંહની બીજી પત્ની હિો જેને િે ખબ
ુ જ પ્રેમ કરિો હિો. “જોધા” અકબરની ત્રીજી પત્ની
શાહજહાુંની આંઠમી પત્ની હિી કે જેને િે ખબ
હિી કે જેના પ્રેમની ચચામ હજુ પણ ચાલે છે . મિલબમાું ઈતિહાસ સાક્ષી છે કે કોઈ પણ પરુ ુ ષ
ુ જ ચાહિો નથી!! ઘરે આ વાિ કરવી નદહ, ખાનગી છે !
પોિાની પહેલી પત્નીને હકીકિમાું ખબ
તવદાય લેિી વખિે રડિી દીકરીને એની માએ કહ્,ું ુ “ત ુંુ શુંુ કામ આટલ ું ુ બધ ુંુ રડે છે , ભગવાનની
ઈચ્છા હશે િો િને લઇ જનારો જ આખી જજિંદગી જિે રડશે”.
સ ૂયમગ્રહણ અને ચુંરગ્રહણની અસર બે થી ચાર કલાક રહે છે પણ પાણીગ્રહણની અસર જીવનભર
ુ ક લાગી જય છે !
રહે છે . સગાઇ થાય ત્યારથી સિ
ુ રાિી વ્યાકરણ અને સુંધી બાબિમાું ખબ
ુ જ ગચ
ુ વાડો થાય છે . િમે જ કહો “તવવાહ”માું
મને ગજ
વાહ છપાયેલી છે કે “આહ”!

રવિા પર ચાલિી મરઘી અને એકદટવા ચલાવિી સ્ત્રી ક્યારે કઇ બાજુ ટનમ લે એની કલ્પના કરવી
બહુ અઘરી છે !
ુ જ સારું ુ આપ્્ ુંુ
આબલયા ભટ્ટ: હે સેલીના જેટલી, િારા બાપાએ બજેટ ખબ
ુ ખબ
ુ આભાર, આબલયા! જો િારા દાદાએ(આયમ ભટ્ટ) શ ૂડયની શોધ નદહ કરી
સેલીના જેટલી: ખબ
હોિ િો આ બજેટ બનાવવ ુંુ અશક્ય હોિ!
बजट पेश ककया 2018-19 के ललए, लेककन EVM पर भरोसा तो दे खो: ष्स्कल इंड़डया 2022 तक,
घर 2022 तक, रोजगार 2022 तक, ककसानों को परू ा मक
ू य 2022 तक, सबको लशक्षा 2022 तक,

जनता को सुववधाएं दें गे 2022 में , पर खद
ु की सैलरी बढ़े गी आज से, वाह! कुल लमलाकर दे शको
पकौड़ा बजट मुबारक हो!

ુ જ શક
ુ ન મળે છે , ગપ્ુ િદાન આપવાનો સખ
ુ દ અનભ
ુ વ થાય છે . હુું ૩૧
પેટ્રોલ ભરાવવાથી ખબ
રૂતપયાન ુંુ પેટ્રોલ એટલા માટે ૮૧ રૂતપયામાું ખરીદુું છું કે કેટલાક લોકોને ૨૯ રૂતપયાના ઘઉં બે
રૂતપયામાું, ચાલીસ રૂતપયાના ચોખા એક રૂતપયામાું મળી શકે. આવો દે શ માટે કમાઈએ અને ૩૦%
ઇડકમટે ક્ષ, ૨૮% જી.એસ.ટી., પેટ્રોલ પર ૧૧૦% ટેક્ષ આપીએ!!! કારણ કે દે શના ગરીબ સુંસદ
સભ્યો, ધારાસભ્યોને બે ટું ક શ્રેષ્ઠ ભોજન મળી શકે, એમના છોકરાઓ તવદે શ મોંધી
ુ ીવસીટીઓમાું ભણી શકે, એમની સુંપતત્ત એક વરસમાું ચાર થી દસ ઘણી થઇ શકે, એમને પાચ
્ન
વરસની સેવા માટે જીવનભર પેડશન/પ્લોટ મળી શકે. માટે આ બધાના ઉદ્ધાર માટે બધા મુંડી
પડીએ!!!
િહ્ાજીની ચેિવણી: વોટ્સ અપ પર “રીપીટ” કરવાવાળાને આગલા જડમમાું જીવનસાથી પણ
રીપીટ થશે અને િે પણ એ જ સાસરાવાળા જોડે!
A Gujju friend just posted on fb- "A stock market crash is worse than a divorce. You lose half
your money and your wife is still around!!!
ओनेस्ट हसबंड:
पत्नी: ककसके सार् गए र्े?
पतत: सेक्रेटरी!

पत्नी: ककस ललए?
पतत: ललए!
બુલેટ ટ્રેન તો એવા દે શો માટે છે જ્ાાં સમ્ની અછત છે . ભારતમાાં તો ગાડી રીવસસ લેતા હો્
તો્ સાત જણા આવવા દો...આવવા દો કરતા હો્ છે

એક મહીલા: આજે મારી પાસે બુંગલો છે , કાર છે , કીલો એક સોન ુ છે િારી પાસે શુંુ છે ?
બીજી મહીલા: મારી પાસે લગ્ન પહેલાનો ડ્રેસ છે , જે હજી મને માપે થાય છે સમજી જડી!
ુ નારને બીજ જડમમાું જીવનસાથી પણ રીપીટ
િહ્ાજીની ચેિવણી: વોટ્સઅપ પર રીપીટ પોવટ મક
થશે અને િે પણ સાસરી જોડે!
શેર બજરન ુંુ સત્ય, અંદર જનાર શ્ચેિામ્બર.....
બહાર આવ્યા ત્યારે દદગમ્બર!
ष्जस दहसाब से जेटली लमडल क्लास वालों को पांच साल से लभगो-लभगो के मार रहा हैं, उसके

बाद तो राम मंददर बनना और जरूरी हो गया हैं। हमारें पास अब भजन-कीतथन करने के अलावा
और कोई रास्ता बचा भी नहीं हैं!
ુ ેલા ચોરે પરુ ુ ષને દોરડેથી બાુંધી મદહલાને ચાકુ બિાવિા કહ્.ું ુ .
અડધી રાિે એક ઘરમાું ઘસ
બધા દાગીના અને રૂતપયા મને આપી દે . મદહલાએ રોિા રોિા ચોરને તવનુંિી કરી, ભાઈ િારે જોઈ
એ િે લઈ જ પણ આન ુંુ દોરડુું ખોલી દે . આ પાડોસણનો પતિ છે , મારો હમણાું આવિો જ હશે,
લોચા થશે!!!!
ચુંપક ઘરમાું પુંખો રીપેર કરિો હિો. એણે ચુંપાને કહ્ું ુ આ વાયર પકડ, ચુંપાએ વાયર પકડયો
એટલે પ ૂછ્ ુંુ કરું ટ લાગ્યો?
ચુંપા: ના
ચુંપક: િો પછી બીજ વાયરમાથી કરું ટ જય છે !

બધા કહે છે તશયાળામાું વહેલ ું ુ ઉઠવ ુંુ સારું ુ , પણ ઉઠીને શુંુ મુંજીરા વગાડવાના?
ુ ો ચસ
ુ વાન ુંુ કેવી રીિે છોડી દીધ?ુંુ
પહેલી બહેનપણી: િારા દીકરાએ અંગઠ
બીજી બહેનપણી: કઈ ખાસ નદહ, એને ઢીલી ચડ્ડી પહેરાવી દીધી, હવે આખો દદવસ બુંને હાથ ચડ્ડી
ુ ો ચસ
ુ વાન ુંુ યાદ પણ નથી આવત!ુંુ
સુંભાળવામાું જ જય છે , અંગઠ
કેવી અજબ છે આ દુતનયા! સ્ત્રીઓ “બીજી સ્ત્રીઓની” ફદરયાદ કરિા થાકિી નથી, જયારે પરુ ુ ષો
“બીજી સ્ત્રીઓના” વખાણ કરિા થાકિા નથી. પરુ ુ ષો સાચે જ મહાન છે !
લગ્નમાું 5 વવત ુ હોય જ – (૧) ગીિમાું DJ ના ગરબા (૨) બે વૈિ ઊંચી ચાલિી વરરાજની બહેન
(૩) સલાહ ઠોકિા નવરાઓ (૪) એક દરસાયેલો સુંબધ
ું ી અને સૌથી મોટી આઈટમ કોઈકની સાથે
ગોઠવાઈ જય એવી આશા સાથે દાળની ડોલ લઈને ફરિા વાુંઢા!
ુ ાનો માટે એક સુંદેશ! જો િમે ‘દે શ” બદલવા માુંગિા હો િો અત્યારે જ બદલી નાખો,
દે શના ્વ
કારણ કે જો િમારા લગ્ન થઇ ગયા િો ‘દે શ િો શુંુ િમે “ટી.વી.”ની ચેનલ પણ નદહ બદલી શકો!
ુ રી ગયેલા ભાભા સપનામા આયવા ને કીધ ુ કે જેટલી મોજ ને
કાલે ગામના એક વરહ પેલા ગજ
જેટલા પાપ કરવા હોય એટલા કરી લે જે નરકમા જગ્યા જ નથી. અમેય આયા વુંડીએ ચડીને
બેઠા છીએ!
Poem by Arunjaitley to salaried middle class:
Roses are red, Violets are blue,
I have 5 fingers, Middle one's for you.
An Interesting Medical Fact. At one point Vijay Mallya had Piles of Cash.
Now the Cash has gone and only the Piles remain. This condition is
medically called King Fissure!
जीएसटी का फायदा "भववचय" में ददखेगा, नोटबंदी का फायदा "भववचय" में ददखेगा, पीएमकी
ववदे श यात्राओं का फायदा "भववचय" में ददखेगा, ककसानों को फायदा "भववचय," में ददखेगा,

आतंकवाद "भववचय" में खत्म हो जाएगा, नौकरीयां "भववचय" में बरसेंगी. हमने तो साहब
"वतथमान" में जीना ही छोड़ ददया है !
જુંગીયાન ુંુ નામ 'ડોલર' છે એ સારું ુ છે . “રુપીયો” હોિ િો વારે ઘડીએ નીચે ઉિરી જિ!!
તવમાનમાું એક છોકરો ત્રણ તસક્કા ગળી ગયો એટલે બે જણાએ આવીને િેને ઉંધો કરીને ધબ્બા
મારીને ત્રણ તસક્કા બહાર કાઢયા. એ જોઇને એની માએ આભાર માડયો અને પ ૂછ્ ું ુ િમે બુંને જણા
ડોર્કટર છો? પેલાએ કહ્,ું ુ ના. મારું ુ નામ અરુણ જેટલી અને આ નરે ડર મોદી છે . અમને લોકો
પાસેથી પૈસા કેમ કઢાવવા િે સારી રીિે આવડે છે !
વરસો પહેલા સુંબધ
ું ો પણ પીત્તળ જેવા હિા. સહુ ભેગા થાય ત્યારે એ મેળ-મીલાપથી સોના જેમ
ુ !
ચમકી ઉઠિા! જણે સોના જેવા શદ્ધ
પછી શરૂ થયો વટીલનો વપરાશ, ગોબા પડે પણ કામ ચાલે, સુંબધ
ું ોન ુંુ પણ એવ ુંુ જ, વારે ઘડીએ
વાુંકુ પડે પણ ટકાવી રાખે!
ુ , સુંબધ
ુ જશે કહી શકાય નહી!
ધીરે ધીરે આવ્યો કાચના વાસણોનો ્ગ
ું ો પણ એવા જ કયારે તટી
હવે જમાનો આવ્યો, પેપર અને થમોકોલનો! સુંબધ
ું ો પણ એવા જ થઈ ગયા છે , વાપરી લો અને
નાખો કચરાના ટોપલામાું!
ચાના વટોલ પર હવે કપમાું સાવ એટલી ચા આવે, આપણને એમ થાય કે ચા પીવડાવે છે કે
પોબલયોના ટીપા!!
ુ મરી જય જયારે પત્ની બાજુમાું આવી હળવેથી કહે, િમે પહેલાું જમીલો
ભલભલા પરૂુ ષની ભખ
પછી મારે એક વાિ કરવી છે ...
પત્ની: વ્હાલા, મને એક આઈફોન અપાવી દો ને
પતિ: પણ, શા માટે?
પત્ની: બધા કહે છે કે આઈફોનથી સેલ્ફી ઘણી સારી આવે છે
પતિ: સાુંભળ, સેલ્ફી ફર્કિ આઈફોનથી જ નદહ, મોઢુું ધોવાથી પણ સારી આવે છે . કોઈ દદવસ એ
પણ અજમાવ્યા કર..

One of the finest jokes that I heard in recent times. A man calls up White
House & says: I want to be the next PRESIDENT of USA.
Operator: Are you an idiot?
Man: Is it compulsory?
પપ્પ ુ ડોર્કટર પાસે ગયો.
ુ છે
ડોર્કટર: િારું ુ ક્ ુંુ ગ્રપ
પપ્પ:ુ આઝાદ પુંખી
ુ પ ૂછું છું!
ડોર્કટર: વોટ્સઅપની ઓલાદ હુું બ્લડ ગ્રપ
Sir: What is the difference between FINE and TAX ???
Student: FINE is a tax for doing wrong, And TAX is a fine for doing right
ગમે એટલા પાપ નદીમાું જઈને ધોઈ નાખો, પણ એ િો પાઈપલાઈન મારફિે પાછા ઘરે જ
આવશે - પાણી પરુ વઠા બોડમ – ગાુંધીનગર
એક વ્યસ્ર્કિએ મને ફોન કયો અને કહ્ું ુ કે મારો મેલ નથી જિો. મેં કહ્,ું ુ નાહી લે િો મેલ જિો
રહેશે. એ ભાઈ હજુ મને શોધે છે !
પહેલો દોવિ: િારી પત્ની સાથેનો ઝગડો ખત્મ થયો કે નદહ?
બીજો તમત્ર: હા, ઘટુ ણ પર ચાલીને મારી પાસે આવી હિી
પહેલો તમત્ર: એમ કે? પછી િેણે શુંુ કહ્ય?
બીજો તમત્ર: પલુંગ નીચેથી બહાર આવો, હવે નદહ મારું ુ !
સામાજજક ભેદભાવન ુંુ બહેિરીન ઉદાહરણ. મીસીસ ઓબેરોયના તમવટર ડ્રીંર્કસ કરે છે , સરલાનો વર
ુ ાઈનો વર બેવડો(દારુડીયો) છે
દારુ પીવે છે અને ગુંગબ

ુ િા હિા અને માિાજી આવ્યા. એક બહેને પછ
ુ ્ ું ુ કે ઘરમાું શાુંતિ રહે એ માટે શુંુ
કાલે એક બેન ધણ
ુ િા ધણ
ુ િા બોલ્યા, નેટ પેક બુંધ કરી દે !! પછી િો મારાથી પણ રે હવા્ ુંુ નહી એટલે
કરું ુ ? બેન ધણ
ુ ્ ુંુ કે િમે ક્યા માિાજી? િો કહે, "વાઈ-ફાઇ" માઁ”
મેં પણ પછ
ુ ાની આંખોમાું પાણી હત,ુંુ ગળું રૂુંધાત ુ હત ુંુ
મારા લગ્ન થયા ત્યારે તવદાયની વેળાએ મારા સાસમ
ુ કે ધ્રસ
ુ કે મને ફર્કિ એટલજ
ભીની આંખે, ધ્રસ
ું ુ કહ્ું ુ કે "ધ્યાન રાખજો". કમસેકમ મને િો એ વખિે
ઘોંઘાટમાું એટલ ું ુ જ સુંભળા્ ુંુ હત.ુંુ એ િો લગ્નના આટલા વષો વીિી ગયા પછી આજે સમજય છે
કે એમણે "ધ્યાન રાખજો" એવ ુંુ કહ્ું ુ હત ુંુ પણ actually એ િો બીજો શબ્દ હિો, પહેલો શબ્દ હિો
"િમારુ" જે સાયલડટ હિો!
टीचर: बच्चों कौन सी कास्ट(जातत) के लोग अच्छे नागररक होते हैं ?
बबट्टू: बतनए!

टीचर: वो कैसे?
बबट्टू: हर जगह मोदीजी यही कहते हैं, दे श के अच्छे नागररक "बतनए", दे शभक्त "बतनए",

समझदार "बतनए", इमानदार "बतनए", सच्चे "बतनए", पढे ललखे "बतनए", सामाष्जक "बतनए",
व्यवहाररक "बतनए", शाकाहारी "बतनए"! साष्त्वक "बतनए", धालमथक "बतनए"! बतनए!!!
સોતનયા ગાુંધી: શુંુ િમે રામ મુંદદર બનાવી શકશો?
ુ ન
ુ ન
ુ ન
ુ .ુ ......િને મારા પર ભરોસો નઈ?????
મોદી: સોનન
મોદી(સભામાું): અત્યારે જે જવાનો શહીદ થાય છે એમના એક શહીદના બદલામાું ૧૦ ટેરરીવટનાું
માથા ૨૦૨૨માું કાપી નાખીશ.ુંુ પાછળથી કોઈ બોલ્્,ુંુ િમે ૨૦૨૨ િો છોડો ૨૦૧૯માું પણ રહેશો કે
કેમ એક સવાલ છે !
ુ રીએ શુંુ છે ?
ભગો: બાપ ુ ઈ ૧૪ મી ફેબ્રઆ
બાપ:ુ િારી પાસે બૈરી છે કે ગલમફ્રેડડ?
ભગો: બૈરી છે
બાપ:ુ િો પછી તશવરાત્રી છે

પ્રેમ કરિા પૈસો વધ ુ મહત્વનો છે . સાહેબ, કોઈ દદ સાુંભળ્્ ુંુ છોકરીને સપનામાું "મજુર" દે ખાણો?
રાજકુ માર જ દે ખાય!
સ્ત્રીઓ ક્યારે ય પોિાના પતિની બહેનની સામે પ્રેમથી જોશે નહી. પણ પરુ ુ ષ માત્ર કાયમ પોિાની
પત્નીની બહેન સામે પ્રેમથી જોશે! ટૂુંકમાું “મન મોટુંુ જોઈએ, બીજુ ું શ?ુંુ
એક ગામદડયાએ િોપના લાઇસડસ માટે અરજી કરી.
જજ: ત ુંુ આ અદાલિને બિાવશે કે ત ુંુ િોપ ક્યાું અને કોના ઉપર ચલાવશે?

ગામડીયો: જજ સાહેબ, ગઈ સાલ મેં ગ્રામીણ બેંકમાું એક લાખ રૂતપયાની બેરોજગાર માટે ની લોન
માટે અરજી કરી હિી. બેંકવાળાઓએ બધી િપાસ કરીને મારી દસ હજર રૂપીયાની લોન મુંજુર
કરી. પછી મારી બહેનના લગ્ન માટે ૧૦૦ દકલો ખાુંડ માટે અરજી કરી િો ૧૦ દકલો ખાુંડ આપી.
થોડા દદવસ પહેલા પ ૂરમાું મારા ખેિરનો બધો પાક નાશ પામ્યો અને પચાસ હજર નકુ શાન માટે
મુંજુર થયા અને પાુંચ હજર ઉપીયા આપ્યા. એટલે હુું આ સરકારી પ્રણાલીકા બરાબર સમજી ગયો
છું. વાુંદરા ભગાડવા મારે તપવિોલન ુંુ લાઇસડસ જોઈત ુંુ હત ુંુ એટલે મેં તવચા્ું ુ કે જો હુું તપવિોલના
લાઈસડસ માટે અરજી કરીશ િો મને બગલોલન ુંુ લાઈસડસ આપી દે , એટલે મેં ટોપનાું લાઈસડસ
માટે અરજી કરી જેથી સરકાર તપવિોલન ુંુ લાઈસડસ મુંજુર કરશે!

તશષ્ય: હે ગરૂુ જી, મને મારા અંદર રહેલી ખામીઓ શોધવામાું મદદ કરો.
ગરૂુ જી: અરે માણસ, ત ુ આટલે દુર મારા પાસે આ સામાડય પ્રશ્ન માટે આવ્યો? શાુંતિપ ૂવમક િારી
પત્નીને ખાલી એટલ ુ કહી દે કે િારામાું બધ્ુ ધી નથી, િરિ જ િે િારામાું કેટલી ખામીઓ કેટલા
વષોથી છે િે બધી જ ગણાવી દે શે અને િારા આખા કુ ટુંુ બની ખામીઓ જણવા મળશે િે નફામા!
ુ જ સારા ટીચરમાું શુંુ ફરક છે ? સારો ટીચર િમને પરીક્ષામાું સખિ મહેનિ
સારા અને ખબ
ુ જ સારો તશક્ષક િમને પરીક્ષાખુંડમાું કહેશે, “બધી કાપલીઓ ખાઈ
કરવાની સલાહ આપશે અને ખબ
જવ, ચેદકિંગવાળા આવ્યા છે ”. વાિ અધરુ ી છે , થોડીવાર પછી કહેશે કે કોઈ ચેદકિંગવાળા આવ્યા
નથી, જેટલી મહેનિ કરી હોય િેટલ ું ુ લખી નાખો!
દારુ પીનારાઓની ચારધામ યાત્રા એટલે દીવ, દમણ, આબ ુ અને ઘરન ુંુ ધાબ!ુ

ુ ી બધા એકબીજને
મુંદીની પદરસ્વથતિ એવી છે કે સવારના ૧૦ થી સાુંજના ૭ વાગ્યા સધ
ફોન પર પ ૂછે છે , “કેટલા પડયા છે ?"(રૂતપયા) અને સાુંજે ૮ થી ૧૨ "ક્યુું પડ્ ુંુ છે ?”(દારુ)
વકલ
ૂ માું ભણિાું હિાું ત્યારે "ગદ્ય અને પદ્ય"ની ખબર હિી. આજ રાિે ખબર પડી "મદ્ય" પણ હોઈ છે .
વકુ લમાું એક નવા ટીચર આવ્યા. એમને ર્કલાસમાું બે એક જ સરખા છોકરાઓ જોયા. એટલે િેમને
એક છોકરાને પ ૂછ્ ું ુ કે “ટ્વીડસ” છો? પેલા છોકરાએ કહ્,ું ુ ના, પાડોશી છીએ!
1 लोहार की 101 बेदटयां र्ी ककसी ने पूछा ये सारी आपकी हैं?

लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, “100 सुनार की 1 लोहार की”.
પત્ની: િમે ઊંઘમાું બરાડા કેમ પાડો છો?
પતિ: સપના મા પણ ત ુંુ માનિી નથી!!
સાલી એક વાિ સમજમાું નથી આવિી કે મુંદદરોમાું મીઠાઈઓ ચઢાવવામાું આવે છે િે ભોગ રૂપે
ભર્કિોને ખવડાવવામાું આવે છે , ફળો ચઢાવવામાું આવે િે પ્રસાદરૂપે ભર્કિોને વહેચવામાું આવે છે .
પણ રૂતપયા, પૈસા, સોન ુંુ અને ચાુંદી ચઢાવવામાું આવે છે િે કેમ ભર્કિોને વહેચવામાું નથી
આવિા?
એકવાર રાત્રે અંધારામાું વમશાનભ ૂતમ પરથી પસાર થિો હિો ત્યાું બે ગડ
ું ુ ા જેવા માણસોએ લટ
ું ુ વાને
ઈરાદે મને રોક્યો અને મશ્કરી કરિા બોલ્યા આટલી રાિે િે પણ એકલા અને વમશાનમાુંથી પસાર
થિા બીક નથી લાગિી? પોિાને બહુ બહાદુર સમજે છે ? મેં િેમને ફર્કિ એટલ ું ુ જ કહ્ું ુ કે, “હુું
ુ ડર િો હિો”.....બસ આટલ ું ુ સાુંભળિાની સાથે જ બુંને દુમ દબાવીને
જયારે જીવિો હિો ત્યારે ખબ
ભાગ્યા!
Husband: Another new dress? "Where do you think I'm going to get the money from to pay
for it?"
Wife: "That's your business," I didn't marry you to give you financial consultation."

Believe It Or Not: The word “CHAT” is based on the Indian word “PANCHAT”
મને એ તવચારમાું આખી રાિ ઉંઘ નદહ આવી કે ધારો કે મોદીજીના કહેવા પ્રમાણે ૧૦ કરોડ લોકો
પકોડા બનાવવાન ુંુ શરુ કરી દે િો આટલા બધા પકોડા ખાશે કોણ? તવરોધ એનો નથી કે મોદીજીએ
પકોડા બનાવવાનો રોજગાર બિાવ્યો, તવરોધ એ માટે છે કે જો બટાકા ખલાસ થઇ જશે િો રાહુલ
ગાુંધી સોન ુંુ કેવી રીિે બનાવશે?
एक आदमी इंड़डया गेट पर गचकला रहा र्ा, "प्रधानमंत्री फेंकू है !". पुललस ने उसे पकडकर पीटना
शुरू कर ददया और कहा "चल र्ाने, प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता है!"

आदमी: "साहब, मैं तो पाककस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा र्ा!". पलु लस ने कफर जोरसे
र्प्पड़ मारा और कहा, "साले, हमें बेवकूफ समझता है ! क्या हमें नहीं पता, कौन सा प्रधानमंत्री
फेंकू है ?

રિન ટાટા ટાટા વટીલનાું માણસો જોડે જમશેદપરુ માું વીકલી મીટીંગ કરિા હિા. ત્યાું જ એ વકમ રે
િેમને ફદરયાદ કરી કે સુંડાસ એકદમ વાસ મારે છે , નળો લીક થાય છે , કમોડ ભરાયેલા હોય છે .
જયારે ઓદફસરોના સુંડાસ એકદમ ચોર્કખા અને એર પ્યોરીફાયર,ડ્રાયર અને હેડડ ટુવાલવાળા હોય
છે . રિન ટાટાએ એમના મેનેજરને કહ્ું ુ વકમ રોના સુંડાસ રીપેર કરવામાું કેટલો વખિ લાગશે? પેલા
મેનેજરે કહ્ું ુ લગભગ એક મદહનો લાગશે! એટલે રિન ટાટાએ કહ્ું ુ આ કામ હુું અડધા દદવસમાું
કરી દઈશ. એમને એક કાપેડટરને બોલાવ્યો અને ઓદફસરના સાઈનબોડમ ને વકમ રના અને વકમ રના
ુ ના આપી કે ડર પુંદર દદવસે આ
સાઈનબોડમ ને ઓદફસરોના સુંડાસ પર લગાવવાન ુંુ કહ્.ું ુ એમને સચ
બોડમ બદલી નાખવાના! બસ ત્યાર પછી વકમ રોના સુંડાસ એકદમ ચોર્કખા રહેવા માુંડયા. આન ુંુ નામ
વહીવટી કાયમદક્ષિા અને અસરકારક અમલ!
આજે પણ ર્કલાસ ના એ તમત્રો ને યાદ કરવા નો પ્રયત્ન કરુ છું,
ુ િા: "કોઇ ની પાસે ફુટ પટ્ટી છે ?"
જયારે સાહેબ મારવા માટે પછ
ને ઇ હરામખોર કે'િા: "આ લ્યો સાહેબ. .."
ને વળી એક દોઢીનો કે'િો: "સાહેબ ખમો મારી પાહે ઇસટીલ ની સ.....”
સસરો જમાઈને: છ વષમમાું ૬-૬ છોકરા? આ શુંુ છે ?

જમાઈ: મેં િો િમને પહેલેથી જ કહ્ું ુ હત ુંુ કે હુું ગરીબ ભલે છેં પરું ત ુ િમારી દીકરીને ખાલી પેટ
નદહ રાખ!ુંુ
પતિ: વેલેડટાઇન ડે ને દદવસે િારે શુંુ જોઈએ છે ?
પત્ની: મને ફર્કિ એક “રીંગ” આપશો િો ચાલશે
પતિ: લેડડલાઈન પરથી આપ ુંુ કે પછી મોબાઈલ પરથી?
If you marry the right person, everyday is Valentine's Day.
Marry the wrong person, everyday is Martyrs Day.
Marry a lazy person, everyday is Labour Day.
Marry a rich person everyday is New Year's Day
Marry an immature person, everyday would seem like Children's Day.
Marry a cheater or liar, everyday will become April Fool's Day.
And if you don't get married, everyday is Independence Day!
ગલમફ્રેડડ િો કમજોર લોકો પાસે હોય છે . બહાદુર લોકો િો લગ્ન કરીને “ખિરા”નો સામનો કરે છે !
ુ ાને કહ્ું ુ કે આજે વેલેડટાઇનના દદવસે છે એટલે ગલમફ્રેડડ જોડે તપર્કચર જોવા
શેઠે એના ડ્રાઈવર ટપભ
ુ ા બાપ ુ બે ટીકીટ લઇ આવ્યા
જવ ુંુ છે , થીયેટર પર જઈને બે કોનમરની ટીકીટો લઇ આવો, ટપભ
A1....................A24 !!!
વેલેડટાઈન ડે ના દદવસે એક પારસી કપલ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ ગઈ. પત્નીની દકટ-કીટથી
ુ ે રે ઉં.
કું ટાળીને પતિ બોલ્યો: અખખો ડાઢો મારું ુ માઠુું ખાય ટે ના કરટાટો બૈરી ના હોટ ટો હુું સખ
પત્ની: શુંુ આમ ડાઘ્યા માફક ભાઉ..ભાઉ કરટો રે વ છો. એમ કેવ કે અમે ના હોટ ટો ટમારા લેંઘાને
બટન કોન ટાુંદકયાલટે? િે અખખો ડાઢો બ ૂમો મારટો ફરે છ.
પતિ: ડાબલિંગ, િમે ના હોટ ટો લેંઘો પહેરટે જ કોન?
ુ ાબીમાું મુંદદર બનાવવ ુંુ સરળ છે .
આપણા દે શની કેવી તવડુંબણાું? અયોધ્યાની જગ્યાએ અબધ
ુ જ રડિી જોઇને સાસએ
ુ પચ
ુ કારીને પ ૂછ્,ું ુ “શુંુ થ્ ુંુ બેટા?”
વહુને ખબ
વહુ: હુું િમને ચડુ ેલ જેવી લાગ ુ છું?

સાસ:ુ ના, બબલકુ લ નદહ!
વહુ: શુંુ મારી આંખો દે ડકા જેવી છે ?
સાસ:ુ ના ના બેટા...
વહુ: મારું ુ નાક ગરનાળા જેવ ુંુ છે ?
સાસ:ુ ના બેટા
વહુ: હુું ભેંસ જેવી કાળી અને જડી છું?
સાસ:ુ ના બેટા
વહુ: િો પછી મહોલ્લાના લોકો મને એવ ુંુ કેમ કહે છે કે ત ુંુ િારી સાસ ુ જેવી દે ખાય છે !(સાસ ુ બેભાન!)

બેંકમાું પૈસા રાખો િો “નીરવ મોદી”નો ડર,
IPLમાું સટ્ટો કરો િો “લબલિ મોદી”નો ડર,
ઘરે પૈસા રાખો િો “નરે ડર મોદી”નો ડર, સાલ ું ુ ભારિમાું જીવવ ુંુ કઈ રીિે?
અમેદરકન : અમારે િો લોકો શેર માકે ટ જરાક હલે િો ઊંચાનીચા થાય છે ..
મગન : અમારે િો ખાલી આઈિો જરાક હલે િો આખો દે શ ઊંચોનીચો થાય છે !
નરે ડર મોદી અને નીરવ મોદીમાું શુંુ ફરક. નરે ડર મોદી દે શના લોકોને ઉલ્લ ુ બનાવે અને નીરવ
મોદી બેંકનાું લોકોને ઉલ્લ ુ બનાવે છે !
જે દે શમાું કેવળ એક છોકરીએ આંખ મારવાથી ૨૪ કલાકમાું િેના સાિ લાખ ફોલોવસમ થઇ જય િે
ુ ાનો ફર્કિ પકોડા વેચવા માટે જ લાયક છે !
દે શના ્વ
Valentine Special. Before Marriage it's called “DATING”, After Marriage it is called,
“accommoDATING"
બાટલો અને બાટલીમાું શુંુ ફરક? બાટલો ચઢાવવો પડે અને બાટલી એની મેળે જ ચઢી જય!!

પુંજબની એક કોલેજમાું િોફાની છોકરાઓએ કોલેજના નોટીસ બોડમ પર નોટીસમાું લખ્ ુંુ કે “૫૦%
છોકરીઓ બેવકફ
ૂ હોય છે ”. છોકરીઓએ એનો જબજવિ તવરોધ કયો એટલે કોલેજના તનયામક
સુંિાતસિંગે એ નોટીસ કઢાવી નાખી અને નવી નોટીસ મ ૂકી દીધી, “૫૦% છોકરીઓ બેવકફ
ૂ નથી
હોિી!”.
એલ્ડજતનયર: સર, હુું કાલથી સાુંજના 6 વાગ્યા પછી ઑદફસમાું નદહિં રોકાઉ
પ્રોજેર્કટ મેનેજર: કેમ?
એલ્ડજતનયર: આ સેલરીમા ઘર ચાલત ુંુ નથી, સાુંજના 6 વાગ્યા પછી રીક્ષા ચલાવીશ!
પ્રોજેર્કટ મેનેજર(ગળગળા અવાજમાું): િે િો મારી આંખમાું આંસ ુ લાવી દીધા, રાત્રે ભ ૂખ લાગે િો
મારી પકોડાની લારીએ આવજે!
પતિ-પત્ની લગ્નમાું જિા હિા. રવિામાું પુંચર પડ્.ુંુ બન્ને નીચે ઉિયાું. પતિ ટાયર બદલવાના
કામે વળગ્યો. પત્નીએ કચકચ ચાલ ુ કરી. કેમ પુંચર પડ્?ુંુ , હવા નો'િી પરુ ાવી?, ટાયર જુન ુંુ છે ?,
વપેર-વ્હીલ છે ?, ટાયર બદલવાન ુંુ સાધન છે ?, િમને ફાવશે ને?, કપડાુંન ુંુ ધ્યાન રાખજો, લગ્નમાું
જવાન ુંુ છે . એવામાું એક બાઈકવાળો આવ્યો. એણે પ ૂછ્ ું ુ 'હુું કું ઇ મદદ કરું ુ ?'
ુ ી હુું ટાયર
પતિએ હાથ જોડીને કહ્:ું ુ 'હા ભાઈ, િમે થોડીવાર આની જોડે વાિો કરોને, ત્યાું સધ
બદલી લઉં!'
ુ ારન ુંુ ચીત્ત બાવળીયે”. ચાર વરસ આખી દુતનયાના ડેવલપ અને અંડર ડેવલપ
કહેવિ છે કે “સથ
દે શોમાું ફરી આવ્યા પછી મેઇક ઇન ઇન્ડડયા માટે મોદી શુંુ રોજગાર લાવ્યા? લારીનો! લારી
લગાવો, પકોડા બનાવો! 2019 में मोदीजी का नारा, "छोड़ो पढ़ाई, ले लो कढ़ाई!”.

ુ જુનો બહુ પ્રેન્ર્કટકલ સવાલ. આમની આમ ઉઠમણાું થાહે િો મારે ૧૫ લાખ લેવાના
એક સરુ િી ગજ્
િેલ લેવા ગીયા, દે વાના િો ની થાહે ને??

નીરવ મોદીન ુંુ કહેવ ુંુ છે કે હુું કેટલીયે વાર પૈસા પાછા આપવા પી.એન.બી.માું ગયો પરું ત ુ એ
લોકોએ “લુંચ” પછી આવજો એમ કહીને ભગાવી દીધો!

આપણા ખાિામાું મીનીમમ બેલેડસ કરિા ઓછા રૂતપયા હોય િો બેંકને િરિ ખબર પડે પણ
૧૨૦૦૦ કરોડના ગોટાળાની ખબર બેંકને સાિ વરસ પછી પડે!
"બેટી બચાવો" અબભયાન સાથે હવે "બેંક બચાવો"ને પણ જોડો! આજકાલ બેંકની "પારકી થાપણો"
સાથે દૂ ષ્કમમના દકવસા વધી રહ્યા છે .
આપણે બેંક ને “આધાર” સાથે જોડિા રહ્યા અને નીરવ બેંકને જ “તનરાધાર” કરીને જિો રહ્યો!

અમેદરકન: િને િરિા આવડે છે ?
ુ રાિી: ના...
ગજ
અમેદરકન: િારા કરિા િો કુ િરો સારો કે એને પણ િરિા આવડે છે
ુ રાિી: િને િરિા આવડે છે ?
ગજ
અમેદરકન: હા..
ુ રાિી: િો િારામાું અને કુ િરામાું શુંુ ફરક?
ગજ

એક માણસ દોવિ જોડે મુંદદરમાું ગયો. એણે દોવિને કહ્ું ુ કે પ ૂજરીની પત્ની જોડે મારું ુ ચક્કર ચાલે
ુ રીને ઘરે જઉં છું ત્યાું સધ
ુ ી ત ુંુ પજ
ુ રીને વાિચીિમાું રોકી રાખ. એ ગયો એટલે તમત્ર
છે . હુું પજ
ુ રી જોડે પ ૂજ-પાઠ, કથા વગેરેની વાિચીિ કરીને પજ
ુ રીને બીઝી રાખવા માુંડયો. થોડો વખિ
પજ
ુ રી બબચારો ભોળો છે અને એને છે િરીશ િો મને પાપ
વાિચીિ કયામ પછી એને લાગ્્ ુંુ કે પજ
ુ રીને કરીને ઘરે જવા કહ્.ું ુ એ સાુંભળીને પજ
ુ રી જોર
લાગશે. એટલે એણે તમત્રની બધી વાિ પજ
જોરમાું હસવા લાગ્યો અને પછી બોલ્યો, “મારી પત્નીને મયે પાુંચ વરસ થઇ ગયા છે , ગાુંડા િારા
ઘરે જલ્દી ભાગ, િારો તમત્ર િારે ત્યાું જ ગયો હશે”.

બોટાદના વમશાનમાું લખેલ ું ુ અથમપ ૂણમ વાક્ય.
ુ ી મ ૂકી જવા બદલ આપનો આભાર, આગળની યાત્રા પર મને મારા કમો લઇ જશે."
"અહીં સધ

ુ િો ઘર ઘર મોદીન ુંુ છે !
હજી િો બે પાુંચ મોદીથી થાકી ગ્યા? સત્ર

ખબર નથી પડિી કે તવદે શથી પૈસો આવી રહ્યો છે કે જઈ રહ્યો છે ? “લાવવાવાળો મોદી અને લઇ
જવાવાળો પણ મોદી!”

નરે ડર મોદી એકાુંિમાું રડિા હિા. ત્યાું ગાુંધીજી એકાએક પ્રગટ થયા અને મોદીને રડવાન ુંુ કારણ
પ ૂછ્.ું ુ મોદીએ રડિા રડિા કહ્,ું ુ કે આ બધા જુવાનીયા મોદીઓ મારું ુ નામ બગાડી રહ્યા છે .
ગાુંધીજી: ત ુંુ મારી સામ ુ જો, મારી ગાુંધી અટક વાપરીને આ લોકોએ મારું ુ નામ આટલ ું ુ બધ ુંુ બગાડ્ ું ુ
િો પણ હુું રડુું છું?

ટીચર: ભારિ છોડો આંદોલનની શરૂઆિ કોણે કરી?
ભ ૂરો: તવજય માલ્યાએ!

નીરવ મોદીનો જડમ ૧૯૭૧મા થયેલો અને એ વખિે ઇન્ડદરા ગાુંધીની સરકાર હિી, માટે ૧૧૦૦૦
કરોડના ગોટાળા માટે િે જવાબદાર છે . વાિ ખિમ – મોદી

ુ જ ગુંભીરિાથી લીધ,ુંુ આખી પુંજબ નેશનલ
મોદીજીના “વવચ્છિા અભયાન”ને નીરવ મોદીએ ખબ
બેંક જ સાફ કરી નાખી!

ુ ી છિમાુંથી પાણી ટપકત ુંુ હત ુંુ અને સીધ ુંુ ડાઈનીગ ટે બલ ઉપર પડત ુંુ હત.ુંુ એમણે પ્લમ્બરને
બાપન
બોલાવ્યો.
પ્લમ્બર: િમને ક્યારે ખબર પડી?
ુ ી ખલાસ નદહ થયો ત્યારે !
બાપ:ુ કાલે રાિે મારો પેગ ત્રણ કલાક સધ

રતવવાર પણ ચાઈના જેવો છે , સાલો ટકિો જ નથી!!
છોકરો: પપ્પા, િમે સી.એ. કેવી રીિે થયા?
ુ જ સારું ુ મગજ હોવ ુંુ જોઈએ અને ખબ
ુ મહેનિ કરવી પડે
પપ્પા: દીકરા, એને માટે ખબ
દીકરો: એટલે જ િો પ ૂછું છું. ( બાપાને દીકરાને બરાબર માયો).
ુ જ ઊંડો અથમ છે , સમજ પડે એને સલામ! એક કમમચારીએ એના બોસની માિાને
આ જોર્કસનો ખબ
પગે લાગિા કહ્,ું ુ “અમે િો રોજ િમને યાદ કરીએ છીએ!”
પહેલાુંના જમણવાર અને આજના જમણવારમાું મ ૂળભ ૂિ ફરક:
પહેલાું જમવાવાળા એક જ જગ્યાએ રહેિા અને પીરસવાવાળા ફરિા રહેિા.
આજે પીરસવાવાળા ઉભા હોય છે અને જમવાવાળા ભટક્યા કરે છે !!
मोदी जी का मनपसंद आसन, “आश्वासन”!
मोदीजीका सपना परू ा हुआ, PNB “कैशलेस” हुआ!!
मोदी: लमत्रो, फ्रोडका पैसा वापस आना चादहए के नहीं आना चादहए?
पष्ब्लक: हा...हा....आना चादहए...आना चादहए...
मोदी: तो ये लो, “फ्रोड ररकवरी सेस २%”
मोदी: लमत्रो, ष्जतनेभी चोर दे श से भाग गये है उन सबको पकडके लाना है की नहीं?
भक्तो: लाना है !
मोदी: आपको आपका पैसा वापस चाहीए के नहीं चाहीए?
भक्तो: चादहए...चादहए....
मोदी: बस तो लमत्रो, मुझे पांच साल और दीष्जए, वो जहा कही भी हो, सारी दतु नया का कोने
कोना घूमके वो कहा हे वो मालुम करके आऊंगा!
भक्तो: मोदी!...मोदी!....मोदी!....

मोदीजी 4 बजे जाग जाते हैं, योगीजी 3 बजे और हम 2.30 बजे सोते हैं! बस आधा घंटा कोई
और दे ख लेता तो PNB के 11 हजार करोड़ बच जाते। अपने कोई भक्त से मोदीजी कहे ते तो
वो आधा घंटा चोकी कर लेता!
એક ખ ૂન પરુ વાર કરવા માટે િમારે એક જ સાક્ષીની જરૂર પડે છે જયારે લગ્ન રજીવટર કરવા માટે
ઓછામાું ઓછા બે સાક્ષી જોઈએ. આના પરથી તવચાર કરો કે કઈ વવત ુ વધારે ખિરનાક છે !
એક સહેલી: ત ુંુ કલ કયો નદહ આયી?

દુસરી સહેલી: મેરી BMW નદહ આયી થી
પહેલી સહેલી: BMW?

દુસરી સહેલી: બરિન માુંજને વાલી!!!!
હવે સમજમાું આવ્્ ુંુ કે બેંકવાળા પેન કેમ બાુંધીને રાખે છે !
હવે િો પેનવાળો(રોટોમેટ) પણ ભાગી ગયો ખાક ભણવાના, એના કરિા “પકોડા” વેચો!
લોકો પેન “ઉધાર” લઈને ભાગી જય છે , અદહયાું પેનવાળો “ઉધાર” લઈને ભાગી ગયો!

પોલીસ: િમે િમારા િેડીટ કાડમ ચોરાવાનો રીપોટમ કેમ નહી કયો?
ચુંપક: ચોર મારી પત્ની કરિા િેડીટ કાડમ પર ઓછી ખરીદી કરિો હિો
પોલીસ: િો પછી અત્યારે શુંુ કામ િેડીટકાડમ ની ચોરીની ફદરયાદ લખાવવા આવ્યા છો?
ચુંપક: મને લાગે છે કે ચોરની પત્નીએ હવે મારો િેડીટકાડમ વાપરવાન ુંુ શરુ ક્ું ુ છે !
મોદીજી(સેિેટરીને): જો્ ુંુ અંદહયા ઓમાનમાું પણ હુું છવાઇ ગયેલો છું! ચારે બાજુ નમો..નમો
લખેલ બોડમ વાુંચવા મળે છે . મારી લોકતપ્રયિા સીમાડા પાર કરી ગઈ છે .

સેિેટરી: સાહેબ આપણે આરબ દે શમાું છીએ અને અંદહયા િેઓ અરબીમાું ડાબેથી જમણી િરફ
લખે છે . િમે જે વાુંચો છો િે NAMO નથી OMAN છે !

મોદીજીએ િો પહેલા જ કહ્ું ુ હત ુંુ કે એમની સરકાર આવશે એટલે બધા જ ભ્રષ્ટાચારીઓ દે શ
છોડીને ભાગી જશે.(નદહ ભાગે િો અમારું ુ પ્રજને આપેલ ું ુ વચન પાળવા અમે ભગાડવામાું એમને
મદદ કરીશ)ુંુ
અહીંથી લઇને તવદે શમાું ખાવ િો મને વાુંધો નથી, બાકી ભારિમાું હુું ખાિો નથી અને ખાવા દે િો
નથી - મોદી
કાલતનણમય પુંચાુંગ ૨૦૧૯: શ્રી તવજય માલ્યાનાું જડમદદવસને 'કજમ એકાદશી' િરીકે અને
શ્રી તનરવ મોદીના જડમદદનને 'બેડક સુંકટ ચોથ' િરીકે ઉજવવો!

પહેલા તવદે શ જય િો પાટી સદ્ધર ગણાિી, હવે તવદે શ જય િો પાટી અધ્ધર ગણાય
દટદકટ કૅડસલ કરાવી! હમણાું તવદે શ જઈએ િો નકામી બધાને શુંકા જય!
એક ફું ર્કશન ચાલી રહ્ું ુ હત.ુંુ આયોજકે જો્ ુંુ િો આમુંત્રણ કરિા વધારે માણસો આવ્યા હિા. એટલે
િેણે માઈક પર એનાઉડસ ક્ું ુ કે છોકરીવાળા ડાબી બાજુએ આવી જય. એટલે ૨૫ માણસો આવી
ગયા. પછી કહ્ું ુ કે છોકરાવાળા એમની પાછળ ઉભા રહો. એટલે ૩૦ માણસો પાછળ આવીને ઉભા
ુ ાઈ કરવા
રહ્યા. પછી િેણે અને િેના માણસોએ ડું ડા લઈને છોકરા અને છોકરીવાળાઓની ધલ
માુંડી. એ લોકો ચીસ પાડીને બોલ્યા, ડું ડા કેમ મારો છો? એટલે આયોજકે કહ્,ું ુ નાલાયકો આ િો
ગપ્ુ િાજીના રીટાયરમેડટની પાટી છે !
ુ રાિી અમેદરકામાું વોલમાટમ માું જય છે . ત્યાું ઘરની બબલાડીનો ખોરાક સેલમાું હિો એટલે
એક ગજ
એણે ૧૫ ડબ્બા લઇ લીધા. પૈસા આપવા ગયો ત્યારે મેનેજરને શુંકા ગઈ એટલે િેણે પ ૂછ્,ું ુ િારે

ઘરે બબલાડી છે ? હોય િો બિાવીને ડબ્બા લઇ જ. પેલો બબલાડી બિાવીને ડબ્બા લઇ ગયો. એજ
રીિે અઠવાદડયા પછી કિ
ૂ રાનો ખોરાક સેલમાું હિો એટલે ૧૫ ડબ્બા ખરીદ્યા. મેનેજરે પ ૂછ્ ું ુ િારે
ત્યાું કુ િરો છે ? હોય િો બિાવીને ડબ્બા લઇ જ. એણે કુ િરો બિાવ્યો અને ડબ્બા લઇ ગયો.

અઠવાદડયા પછી એ વોલમાટમ માું આવ્યો અને મેનેજરને કહ્ું ુ આ બેગમાું હાથ નાખો. મેનેજરે હાથ
ુ રાિી પર ગરમ થઈને કહ્,ું ુ
નાખયો અંદર કઈ ચીકણુંુ લાગ્્ ુંુ એટલે હાથ બહાર કાઢીને ગજ
નાલાયક, આ િો ટટ્ટી છે !

ુ રાિી: હવે હુું સેલમાું આવેલા “ટોઇલેટ પેપર” ખરીદી શકુું ? ઉપદે શ: કોઈ પણ ગજ
ુ રાિી જોડે
ગજ
મગજમારી કરવી નદહ!
મોદીજી િો દરે કના ખાિામાું ૧૫ લાખ જમા કરવા માુંગે છે , પરું ત ુ જેવા પૈસા ભેગા કરે કે કોઈ
મોટો ગોટાળો કરીને તવદે શ ભાગી જય છે , પછી મોદી બબચારા શુંુ કરે ?

વાિ દહસાબની છે . તવજય માલ્યાના=૯૦૦૦ હજર કરોડ + નીરવ મોદીના ૧૨૦૦૦ હજર કરોડ
ભાગ્યા ૧૩૦ કરોડ ભારિની જનિા=૧૬૧.૫૪ ઓછા મોદીજીના ૧૫ લાખ!
દાઉદ ઈિાહીમ પણ અફસોસ કરે છે કે આખી જજિંદગી વમગબલિંગ અને ખુંડણીનો ધુંધો કયો અને
ુ ો. એના કરિા ફર્કિ લોન જ લીધી હોિ િો સારું ુ થાિ!
જીવ જોખમમાું મક્ય
ુ : એક સમાચાર પ્રમાણે પુંજબમાું કેટલાક સરદારજીઓ PNBનો બદલો લેવા માટે
િેકીંગ ડ્ઝ
“બેંક ઓફ બરોડા”ને લટ
ું ુ વાન ુંુ પ્રયોજન કરી રહ્યા છે !
એવી અફવા કોણ ફેલાવી રહ્ું ુ છે કે હોળીમાું પ્રહલાદની જગ્યાએ મોદી અને રાહુલ ગાુંધીને
ુ બ બુંનેએ હોળીમાું
બેસાડવામાું આવશે. જે ઈમાનદાર હશે િે બચી જશે. છે લ્લા સમાચાર મજ
બેસવાની વપષ્ટ ના પાડી દીધી છે !
કોઈ પાસે એવો મેસેજ છે કે “અગીયાર લોકોને મોકલવાથી PNBમાું ડૂબેલા પૈસા આવી જય”,
હોય િો મોદીજીને અરજડટ મોકલી આપો!
બેંકે લોન લેવા માટે પ્ર ૂફમાું ફેરફાર કયામ . જેની પાસે પાસપોટમ નદહ હોય િેમને જ બેંક લોન આપશે!
ુ જુ, િપાસ કરવાવાળો ગજ્
ુ જુ, રીઝવમ બેંકનો ગવનમર
શુંુ મજક છે ! ગોટાળો કરવાવાળો ગજ્

ુ જુ, ફાઇનાડસ સેિેટરી ગજ્
ુ જુ, ઉપર પ્લાનીગ કતમશનમાું ગજ્
ુ જુ, પી.એમ. પણ ગજ્
ુ જુ અને
ગજ્
બેંક લટુ ી બબચારા બહાદુર “સરદારજી”ઓની! હદ થઇ ગઈ!
એક ઓળખીિા મલી ગયા, પ ૂછ્ ુંુ જલસામાું?

મે કહુું: ના મજમાું
એણે કહ્:ું ુ બુંનેમાું ફેર શ ુ
મેં કહ્:ું ુ જલસા ગામના રૂતપયાથી થાય, મજ આપણા રૂતપયાથી થાય
બાપ ુ સરપુંચ બની ગયા ઘરે પાટી રાખી.
ડીજે: કેવા ગીિ વગાડુું બાપ ુ
બાપ:ુ બે ચાર સારા વગાડી દે ને ભૈલા, બાકી િો પીધેલા છે એટલે જનરે ટરના અવાજ ઉપર પણ
નાચશે
જ ેંિી જોખમને ફાુંસીની સજ થઇ. જેલરે પ ૂછ્,ું ુ કોઈ આખરી ઈચ્છા?
જ ેંિી જોખમ: ફાુંસી આપિી વખિે મારા પગ ઉપર અને માથ ુંુ નીચે રાખવા!
ડોર્કટર: દારુ પીવો છો િો કસરિ પણ કરવી જરૂરી છે
બચ ુંુ બાટલી: બાટલી લેવા િો ચાલિો જ જઉં છું!
છોકરીુઃ િમે ચીંિા ના કરો લગ્ન પછી હુ િમારા દુુઃખમાું ભાગીદાર બનીશ.
છોકરોુઃ પણ હુ કયા દુુઃખી છ?
છોકરીુઃ હુ લગ્ન પછીની વાિ કરુ છ!
Congress Gave 5 Gandhis in 60 years, While BJP gave 4 Modis in 4 Years. So BJP Wins On
Duckworth-Lewis basis!!
I am looking for a Bank Which can perform two things for me. Give me a loan
& Then leave me Alone
One of the best jokes I read during the Punjab National Bank Financial Crisis was this.
"These days, Punjab National Bank's balance sheets can be described as follows:
On the left side, nothing is right. In the right side nothing is left"
There is a new abusing word in India, “BENKCHOR!”
ग्राहक: तुम्हारे पकौड़े खाकर करं ट जैसा क्यों लग रहा है ?
पकौड़ेवाला: मैंने इलैष्क्ट्रकल इंजीतनयररंग की र्ी!

"भारतीय बैकों की हालत तो “करण-अजुन
थ ”की माँ की तरह हो गयी है , अभी भी आस है की मेरे
दो बेटे, “ववजय माकया और तनरव मोदी आयेंगे!”.

वो बारमें दारु वपलातीर्ी इस ललए सभी नशेमे र्े और ये चायवालेने सबकी नींद उडा दी है , भारत
के लोग अब कहा जाए?
और इसी बीच नीरव मोदी का आधार काडथ रद्द कर ददया है . अब उसके पास रुपये तो 11000
करोड़ होंगे, लेककन वो Jio का लसम नहीं ले पायेगा. इसे कहते है , “मोदीका मास्टरस्ट्रोक”!
न मेरा धरम खतरे मे है , न तेरा धरम खतरे मे है
सच तो ये है की बस, बेंक की ड़डपोझीट खतरे मे है !
ુ રહેજે, ખબ
ુ પ્રગતિ કરજે અને કિની જરા પણ બચિંિા ના
નીરવ મોદી ત ુંુ જયાું હોય ત્યાું ખશ

ુ કરી લેશે. અત્યારે
કરિો. બેંકવાળાઓ અમારી પાસે પચાસ પચાસ, સો સો રૂતપયા કરીને વસલ
માલ્યા સાહેબન ુંુ કિ ચ ૂકવીએ છીએ પછી િારું ુ પણ ચ ૂકવી દઈશ.ુંુ અમને બધાને િો હવે આ
બધાની આદિ પડી ગઈ છે . કોઈ કોઈ વાર િો એમ લાગે છે કે અમે લોકો આ બધા

ધનવાનોન ુંુ કિ ચકુ વવા માટે જ કમાઈએ છીએ, કદાચ એ માટે જ અમારો જડમ થયો છે . ત ુંુ
જરા પણ પરે શાન નદહ થિો, અમે દે શવાસીઓ બેંકોવાળાને િમારા પૈસા પાઈ પાઈ વ્યાજ
સાથે ચ ૂકવીને દે શભર્કિ કહેવાઈશ!ુંુ

"નીરવ મોદી"માુંથી નવરા થાવ એટલે કહેજો, હોળી માટે ચાઈનીશ તપચકારી અને પાણીના
બગાડનો તવરોધ કરવાન ુંુ ચાલ ુ કરીયે!

બેંકવાળાઓની દહિંમિને દાદ આપવી પડે. હજુ પણ ફોન કરીને પ ૂછે છે , સર, પસમનલ લોનની કોઈ
જરૂદરયાિ છે ? મેં િો કહી દીધ,ુંુ “પહેલા પાસપોટમ િો બનાવી લઉં!”

ુ ન(સી.આઈ.ડી.): Lalit, Mallya, Nirav, "કુ છ સમઝા દયા?"
એ.સી.પી.પ્રદ્યમ
ુ ુ હોગા!
દયા: યસ સર, અબ નેર્કવટ વકેમ કરનેવાલેકા નામ “O” સે શર

ુ િો ગહ
ુ ા છે કે જે પોિાની એરલાઈડસ હોવા છિાું દે શ છોડીને ભાગી નદહ શક્યો,
બેવકફ
ૂ િો સિ
દે શભર્કિ ક્યાુંનો!
અભી િો “ગીિાુંજલી”વાલા ભાગા હૈ, અબ િેરા ક્યાું હોગા “પિુંજલી”વાલે?
ુ ે િો સાડી પહનકર ભાગને કી પ્રેકટીશ હૈ!
જવાબ: મઝ
દે વ ુ પણ કેવ ુ અજબ છે . અમીરો પાસે વધે િો દે શ છોડી જય અને ખેડ્િો પાસે વઘે િો
દે હ છોડી જય!
બોલો લાગી શરિ, ગુંગા પહેલા બેંકો સાફ થઇ જશે!
ુ ેટસમ અને ઓદડટરને કારણે પીએનબી કૌભાુંડ થ્ ુંુ છે . કાલે ઉઠીને
મોદી/જેટલીન ુંુ કહેવ ુંુ છે કે રે ગ્્લ
કહેશે કે સૈડયને કારણે આિુંકીઓ જવાનોને મારે છે . “સઠ
ુંુ નાું ગાુંગડે ગાુંધી થવા બેઠા, અક્કલ હોય
િો મનમોહનની યોજનાઓની નકલ કરી શકેને!
ુ નામી જજિંદગી જીવવા માુંગ ુ છું, બસ એકવાર લોન પાસ થઇ જય!
હુું ગમ
अभी अभी नीरव मोदी ने संस्कृत में एक श्लोक ट्वीट ककया है ,
"त्वं जो उखाड़तम ् वो उखाड़ लेदहम ्।|"

"अहं गच्छामी। मुरा वापसी कदावप न अपेक्षामी।|
सभी लोगो से तनवेदन है कक होली की शुभकामनाये एडवांस में न दे । हमने ककसी भी बैंक से
लोन नही ललया है जो ववदे श भाग जाएंगे। कृपया संयम बनाये रखे।
न खाउं गा, न खाने दं ग
ू ा, पैक करा के ले जा सकते हो।
મોબાઈલ આવવાથી એક ફાયદો થયો છે . અત્યારે જયારે માણસ ફ્રી હોય ત્યારે મોબાઈલ વાપરવા
માુંડે છે . સાલ ું ુ મોબાઈલ ન હિો ત્યારે લોકો નાકમાું આંગળી આડી અવળી ફેરવી ફેરવીને, ગગ
ું ુ ા
મસળી મસળીને નાકની અને ગગ
ું ુ ાની પત્તર રગડી નાખિા હિા!

ુ ા પ ૂછ્,ુ B.R.T.S ન ુ પરુ ુ નામ કહો ??
કાલે ભ ૂરાને ઈડટરવ્્મ
ભ ૂરો: બાજરાનો રોટલો ટમેટાન ુ શાક?
છોકરો: ત ુંુ છોકરી થઈને દારુ પીએ છે ?
છોકરી: િો શુંુ બે ચાર પેગ માટે જેડડર બદલી નાખ?ુંુ
ટીચર: પપ્પ,ુ એક મહાન વૈજ્ઞાનીકન ુંુ નામ બિાવ
ુ ે કહ્ું ુ િને આવ ુંુ શીખવ્્ ુંુ હત?ુંુ બાજુવાળો છોકરો
પપ્પ:ુ આબલયા ભટ્ટ ! ટીચરે સોટી ફટકારીને પપ્પન
ડરિા ડરિા બોલ્યો, સાહેબ, એ િોિડો છે ...એ “આયમ ભટ્ટ” બોલ્યો છે !
ુ કૌન હો?”
પત્નીએ વોડકા પીિા પીિા પતિને પ ૂછ્,ું ુ “તમ
પતિ: પગલી હો ગઈ હો ક્યાું? અપને પતિકો નદહ પહેચાનિી ક્યાું?
પત્ની: નશા હર ગમ ભ ૂલા દે િા હૈ, ભાઈસાબ!
ડોર્કટર: આપકી કીડની ફેઈલ હો ગઈ હૈ
સુંિા(રડિા રડિા): દકિને નુંબર સે?
आज भारतके लालू प्रसाद यादवजी ही सच्चे जननायक और दे शभक्त हैं, क्योंकी उन्होंने जेल
जाना मंजरू ककया पर ववदे श नहीं भागे!!

कुछ लोग Confusion में हैं कक होली 1 March की है या 2 की?. ककसी पंड़डत के चक्कर में

न पडें, सीधे अपने नज़दीकी शराब के ठे के पर जाएँ और पूछ लें , "भैय्या ठे का ककस ददन बन्द
रहे गा?".

मैंने एक नेता से पछ
ू ा, साहब, आदमी या जनता से पहले "आम" शब्द क्यों लगाते हैं? जैस,े
आम जनता, आम आदमी?

तो वे हँ स पड़े और बोले, *"ताकक उसे चस
ू ा जा सके और काम तनकल जाने पर गठ
ु लीकी तरह
उसे फेंका जा सके।"

પેટ્રોલના રોજ વધિા ભાવથી છોકરીઓન ુંુ એક સપન ુંુ પ ૂરું ુ થશે, એમના સપનાનો રાજકુ માર હવે
ઘોડા પર બેસીને આવશે!!
એક ડોસો અને ડોસી બુંને થોડા બહેરા હિા. એક દદવસ ડોસો અને ડોસી ટી.વી. ઉપર ગોલ્ફ જોિા
ુ જ પૈસાદાર થઈને બધા જ સદ
હિા. ડોસાએ કહ્ું ુ મારી બીજી લાઈફમાું હુું ખબ
ુંુ ર ગોલ્ફકોસમ ઉપર
રમીશ, સારું ુ સારું ુ ભોજન અને બારમાું ઉચ્ચ કક્ષાનો દારુ પીિા પીિા મઝા માણીશ. ડોશીએ િરિ
જ કહ્ું ુ કે િમારા ટાદટયાના િો ઠેકાણા નથી િો ગોલ્ફ કેવી રીિે રમશો? ડોસાએ કહ્ું ુ મેં મારી
બીજી લાઈફની વાિ કરી. ડોશી કહે િો બરાબર છે , મેં િો એવ ુંુ સાુંભળ્્ ુંુ કે “બીજી વાઈફ”.
બાપ ુ એક છોકરી હયે ‘ડેટ’ પર ગયા. દડનર લીધા બાદ...
બાપુઃુ મારે િને એક વાિ કરવી છે , ત ુ નારાજ િો નહીં થાય ને?
છોકરી(શરમાઇને): ના નહીં થાઉં, કહો ને
બાપુઃુ બબલ અડધ-ુંુ અડધ ુંુ કરી દઇએ?
ચુંપા: મહારાજ, મારે ઘરમાું શાુંિી માટે શુંુ કરવ ુંુ જોઈએ?
મહારાજ: વ્રિ રાખો
ચુંપા: ક્ ુંુ વ્રિ રાખ?ુંુ
મહારાજ: મૌન વ્રિ!
ુ રી જવાનો
અમદાવાદીઓની sense of humour. એબલસબિજ ઉપર ટનમ લેિા બોડમ વાુંચ્્,ુંુ 'ગજ
રવિો". નીચે કોઈકે લખ્ ુંુ હત,ુંુ "બિજની પાળી ઉપરથી જશો િો જલ્દી જવાશે!
ઘરનાને બચિંિા છે કે આને કોણ મળશે, દોવિોને બચિંિા છે કે આને હજી કેટલી મળશે !!
शराब़भी भेदभाव करती है साहब, गरीब आदमीको नालीमें गगराती है और अमीर आदमीको
बार्टब में !
उतना ही Pag लो Mug में ष्जससे आप न जाओ Tub में !

ગરીબ “ચોર” કહેવાય છે અને અમીર “ડીફોલ્ટર” કહેવાય છે !
કેટલાય પતિઓને બજરમાું “બાથટબ” ખરીદવા માટે લાઈનમાું ઉભેલા જોયા, કારણ ખબર નથી!

शादीकी 10वीं सालगगरह पर पत्नी पुलककत होकर बोली: आप बबलकुल भी नहीं बदले।वैसे के वैसे
ही भोले-भाले, वैसे ही शान्त,एकदम पहले जैसे ही हैं।"
पतत भी भावुक हो कर बोल उठा:

जो रहीम उत्तम प्रकृतत,का करर सकत कुसंग l

चन्दन ववष व्यापत नहीं, ललपटे रहत भुजंग ll
पत्नी: भावार्थ समझाओ!
पतत :- रहीम जी कहते हैं कक ष्जस प्रकार साँप के ललपटे रहने से भी चन्दन के पेड़ पर ववष का
असर नही होता, ठीक उसी तरह उत्तम प्रकृतत के मनचु य पर कुसंगतत का असर नहीं होता।
“पततके 2 दाँत 4 ़िुट दरू जा गगरे ।“
ટીસી: બાપ,ુ ટીકીટ બિાવો..
બાપ:ુ લ્યો સાહેબ..
ટીસી: આ િો જુની ટીકીટ છે !
બાપ:ુ િે વળી આ ટ્રે ન ક્યાું અત્યારે શોરુમમાુંથી કાઢી છે ?
ુ જ ટેડશનમાું હોવ ત્યારે શુંુ કરો છો?
ડોર્કટર: િમે ખબ
પેશડટ: હુું મુંદદર જિો રહુું છું
ડોર્કટર: િો િો સારું ુ કહેવાય, ત્યાું જઈને મેદડટે શન કરો છો?
પેશડટ: ના સાહેબ, ત્યાું જઈને બધાના જોડા ભેગા કરી દઉં છું અને પછી લોકોને પોિાના જોડા
શોધિા જોઇને આનુંદ માણુંુ છું!
સહેલ ું ુ નથી વ ૃદ્ધાવવથામાું સહદે વ થવ,ુંુ જણવ ુંુ બધ ુંુ પણ પ ૂછયા તવના કહેવ ુંુ કશુંુ નદહ!
હમણા ના છોકરા છોકરીઓ કરિા મચ્છરો વધ ુ સુંવકારી છે , પહેલા ઘરે િો આવી જય!

ુ ા પ ૂછ્,ુ B.R.T.S ન ુ પરુ ુ નામ કહો? ભ ૂરો કે બાજરાનો રોટલો ટમેટાન ુ શાક?
કાલે ભ ૂરાને ઈડટરવ્્મ
કોડગ્રેસએ ૬૦ વરસમાું પાુંચ ગાુંધી આપ્યા, બીજેપીએ ૪ વરસમાું ફર્કિ ૪ મોદી આપ્યા. બીજેપીની
એક ઓર જીિ!(જીિ મનાવવી કે માથ ુંુ કુ ટવ ુંુ િમારા પર આધાર રાખે છે !)

कहते है पीनेवाले मर जाते है जवानीमें , हमने तो बुजुगोंको जवान होते दे खा है मैखानेमें ! तौहीन
ना कर शराबको कड़वा कहकर, ष्जंदगीके तजुबे शराबसेभी कड़वे होते है !

दतु नया में सबसे कड़वी चीज़ इन्सान की ज़ुबान है , दारू और करे ला तो खामखां बदनाम हैं!
Don't drink & drive (old), Don't drink & bath (new)!
પતિ: ચાલને ક્યાુંક ફરવા જઈએ
પત્ની: ક્યાું જઈશ?ુંુ
પતિ: દુબઇ જઈએ
પત્ની: જઓ જઓ હવે, િમે મને શુંુ શ્રીદે વી સમજો છો!
બે દદવસથી શ્રીદે વીના એટલા બધા મેસેજ વાુંચ્યા પછી, હવે કોઈ “શ્રીનાથજી”નો મેસેજ મોકલે છે
ને ત્યારે શ્રીદે વી જ વુંચાઇ જય છે !!
ુ ે ઉચકવા કરિા સરકાવવી સહેલી છે , જેવી કે
ફીઝીર્કસનાું તનયમ પ્રમાણે કોઈ પણ વવતન
“જવાબદારી”, જે આજે આપણા બધા જ રાજકીય નેિાઓ કરી રહ્યા છે !
માવિરની લાઈફ નીકળી જય છે દીકરાની લાઈફ બનાવવામાું અને દીકરો વટેટસ રાખે છે , “ માય
વાઈફ ઈઝ માય લાઈફ”....શુંુ હાલી નીકળ્યા છે હરખપદુડીનાઓ!
કતવની કલ્પના િો જૂઓ, "લ ૂઝ મોશન એ પાચનિુંત્રન ુંુ હૈયાફાટ રૂદન છે !!”

બે દોવિ, સીંહ અને આખલો રાિે બારમાું ગયા. બે પેગ મારીને સીંહે ઉભા થઈને ચાલિી પકડી.
આખલો: અરે યાર, બસ એટલામાું જ? હજી િો આખી રાિ બાકી છે !
સીંહ: િારે ઘેર િો ગાય છે દોવિ, પણ, મારે ઘેર સીંહણ છે !!
ુ ચાલ ુ કરી દે કહેવાય નહી!
પત્ની અને પાદકવિાન બન્નેની રાશી એક જ છે બન્ને ક્યારે ્દ્ધ
ુ ી સહન કરિા રહેશે ખબર નથી!
દહડદુવિાન અને હસબડડ બન્નેની રાશી પણ એક જ છે ક્યા સધ
ુ િો એવી રીિે પગ મક
ુ િા મક
ુ િા તનકળે કે નકસલવાદીઓ
ઘરવાળી પોિા મારિી હોય િો અમક
એ સરુ ું ગ પાથરી હોય!!!
આને કહેવાય અથમનો અનથમ. સવારે નહાઈને ફ્લેટની ટે રેસમાું પાયજમો ટાુંગવા ગયો ત્યારે
પડોસણ ટેરેસમાું પોિાની સલવાર ટાુંગિા ટાુંગિા બોલી, વરસાદ આવે એવ ુંુ લાગે છે . જો િમે
િમારો પાયજમો ઉિારો િો સાથે સાથે મારી સલવાર પણ ઉિારી દે જો!
આજે સવારે ઘરવાળીને ડહાવામા બાથરૂમમા વાર લાગી! મે ખાલી દરવાજો ખખડાવ્યો િો ગવુ સે
થઈને મને કહ્ું ુ હજી જીવિી જ છ.!
રે વટોરડટમાું બેઠો હિો ત્યાું એક સદ
ુંુ ર છોકરી આવી અને પ ૂછ્ ું ુ એકલા છો? મેં હરખાઈને કહ્ું ુ હા
એકલો જ છું! કમબખિ બાજુની ખરુ સી ઉપાડીને જિી રહી!
ુ તમત્રો બોલવામાું એવા હોય કે ઘર ભુંગાવે એક તમત્ર પહેલીવાર જ ઘરે આવ્યો છોકરાને
અમક
જોઇને કહે વાહ અસલ િારા જેવો જ છે , મેં કીધ ુંુ મગ
ું ૂ ો મર બાજુ વાળીનો છે , અહીં રમવા આવ્યો
છે
જલેબી સ્ત્રી લીંગ હોવાના બે કારણો, પહેલ ું ુ િો એ કે િે મીઠી હોય છે અને બીજુ ું એ કે િે કોઇપણ
દદવસ સીધી નદહ થઇ શકે!
છોકરો: મમ્મી ત ુંુ પણ શ,ુંુ આજે ફરી કારે લાન ુંુ શાક?
મમ્મી: આ બધા નખરા િારી ઘરવાળી આવે િેની સામે કરજે.

છોકરો: સારું ુ િો આપી દે ..લગ્ન બાદ
છોકરો: આજે પાછ કારે લાન ુંુ શાક?
પત્ની: આવા નખરા િારી મમ્મી આગળ કરવાના
છોકરો: સારું ુ , ચાલ આપી દે (બબચારો બીજુ ું કરે પણ શ?ુંુ )
બુંિા: સાુંિા ત ુંુ કોની જોડે વાિો કરે છે ?
સાુંિા: પત્ની જોડે!
બુંિા: આટલા પ્રેમથી!
સાુંિા: િારી પત્ની જોડે!
રાહુલ ગાુંધીએ સવાર સવારમાું મનમોહનતસિંહને ફોન કયો.
રાહુલ: મનમોહનજી આપને “ભારિરત્ન”નો ઈલ્કાબ મેળવવા બદલ અબભનુંદન!
ુ ર, ભારિરત્ન મને નહીં પરું ત ુ
મનમોહનતસિંહ : પોિાન ુંુ માથ ુંુ કટ
ૂ ે છે અને રાહુલને કહ્ું ુ કે “પપ્પ ુ પત્ત
મદનમોહનજીને મળ્યો છે !
ુ ાના લગ્ન બે જોદડયા બહેનોમાની એક બહેન સાથે થયા હિા. બુંને બહેનો એક જ સરખી
લખભ
ુ ાએ છૂટાછે ડા માટે કોટમ માું અરજી કરી. ડયાયધીશે
દે ખાિી હિી. લગ્નના એક વષમ પછી લખભ
ુ ાને પ ૂછ્ ું ુ કે િમારે શા માટે છૂટાછે ડા જોઈએ છે ? લખભ
ુ ાએ કહ્ું ુ કે જયારે જયારે મારી સાળી
લખભ
મારે ઘરે આવે છે અને બુંને એક જ સરખા દે ખાિા હોવાથી હુું ભ ૂલમાું મારી સાળી સાથે લવ કરવા
માુંડુ છું. ડયાયધીશે કહ્ું ુ બુંને સરખા ભલે દે ખાિા હોય પરું ત ુ િેમનામાું કોઈ ફરક િો જરૂર હશે.
સાુંિાએ કહ્,ું ુ હા, સાહેબ, એજ કારણને લઈને હુું છૂટાછે ડા માુંગ ુ છું!

Latest rumours is that Nirav Modi, Lalit Modi and Vijay Mallaya have formed
a new company called, “HINDUSTAN LEAVERS”
Sardar wanted to become a great scientist like Newton. After long research,
he wrote the 4th law of motion: “Loose motion can never be done in slow
motion”!

દદી: ડોર્કટર સાહેબ, મને મારી પત્ની બોલે છે િે ના સુંભળાય એવી દવા આપો બહુું માનતસક ત્રાસ
આપે છે .
ડોર્કટર: િમને શુંુ લાગે છે ? મને શોખ છે રતવવારે દવાખાન ુંુ ચાલ ુ રાખવાનો!
પત્નીઓન ુંુ કામ જ સમજત ુંુ નથી, ખબર જ નથી પડિી કે પિી સાથે ક્યાું ભવન ુંુ વેર લેિી હોય છે .
ગરમીમાું ઝાડુું મારવા પુંખો બુંધ કરી દે છે અને તશયાળામાું પોત ુંુ સકુ ાવવા પુંખો ચાલ ુ કરી દે છે , િે
પણ પિી બેઠો હોય ત્યારે જ.
એક એડજીનીયરને સવાલ પ ૂછવામાું આવ્યો કે વેદડિંગ અને વેલ્ડીંગમાું શુંુ ફરક છે .
એડજીનીયર: ખાસ કઈ ફરક નથી. બુંને સાુંધા છે . વેલ્ડીંગમાું પહેલા િણખા ઝરે છે અને પછી
ુ ાઈ! જયારે વેદડિંગમાું પહેલા મજબિ
ુ ાઈ અને પછી કાયમ માટે િણખા ઝરિા હોય
કાયમની મજબિ
છે !
ઈમરજડસીનાું ડોર્કટરે આવેલા પેશડટને પ ૂછ્ ું ુ કે િમને શુંુ થ્ ુંુ છે ? એટલે પેલાએ જવાબ આપ્યો કે
હુું રાિપાળી કરીને ઘરે આવ્યો ત્યારે મારી બાલ્કનીજો દરવાજો ખલ્ુ લો હિો એટલે મને શુંકા ગઇ કે
રાત્રે કોઈ મારી પત્ની જોડે ઘરમાું હત.ુંુ એટલે હુું દોડીને બાલ્કનીમાું ગયો પરું ત ુ ત્યાું કોઈપણ ન
ુ જ
હત.ુંુ મેં નીચે જો્ ુંુ િો એક માણસ કપડા પહેરિો પહેરિો ભાગિો ભાગિો જિો હિો. મને ખબ
ગવુ સો આવ્યો એટલે મેં ફ્રીઝ ઉચકીને પેલા ઉપર ફેંક્ય ુંુ જેનાથી મારી કમરને આંચકો લાગ્યો. િેને
લઈને મારી કમરમાું સખિ દુુઃખાવો ઉપડયો. એને ઇડજેર્કશન આપીને ડોર્કટર બહાર આવ્યા ત્યાું
ુ ડસવાળા એક બીજો માણસને લાવ્યા. ડોર્કટરે િેને પ ૂછ્ ું ુ કે િને શુંુ િકલીફ છે . એટલે
એમ્બ્્લ
પેલાએ જવાબ આપ્યો હુું બેકાર હિો અને મને એક નવી નોકરી મળી. સવારે એલામમ મને
સુંભળાયો નહીં એટલે નોકરીનો પહેલો દદવસ હોવાથી હુું કપડા પહેરિો પહેરિો બસ પકડવા
દોડિો દોડિો જિો હિો ત્યાું કોઈએ ઉપરથી મારા ઉપર ફ્રીઝ ફેંક્ય ુંુ અને મને સખિ ઈજ થઇ છે .
ુ ડસમાું લાવ્યા. ડોર્કટરે જો્ ુંુ િો િેને ખબ
ુ જ વાગ્્ ુંુ હત ુંુ અને
ત્યાજ એક બીજ ભાઈને એમબ્્લ
સીરીયસ હિો. ડોર્કટરે િેને પ ૂછ્ ું ુ કે આટલ ું ુ બધ ુંુ કેવી રીિે વાગ્્.ુંુ િેણે કહ્ું ુ ડોર્કટર સાહેબ હુું િો
ફ્રીઝમાું બેઠો હિો અને કોઈએ ઊંચકીને મને ફ્રીઝ સાથે ત્રીજ માળે થી નીચે ફેંકી દીધો!
બજરમાું મુંદી કેટલી હદ વટાવી ચ ૂકી છે એની ખબર ત્યારે પડી જયારે …

ુ ભ શૌચાલયવાળાએ પ ૂછ્,ું ુ ‘ભાઈ, બહુ દદવસે દે ખાયા ને ! આજકાલ કું ઈ ખાિા-પીિા નથી કે
સલ
શ?ુંુ
ુ લોકો આ્વ
ુ ેદદક હોય છે , ઈમરજડસીમાું ક્યારે ય કામ ના આવે!!
અમક
હરસ(PILES)ની િકલીફવાળા બાપ ુ ટોઇલેટની બહાર આવ્યા, િેમની આંખમાું આંસ ુ જોઈને
પટેલ બોલ્યા, કેમ રોયા?
બાપ:ુ આ િો હરસના આંસ ુ છે !!
पत्नी: कब तक प्यार करोगे?
पतत: “टब” तक!

मोदीजीने ISRO में बोलते हुए कहा “ISRO” से मेरा बचपन का ररश्ता है . जब मै स्कुल जाता र्ा
तो teacher बोलतीर्ी, ऊस रो मै लडकीया बैठेंगी और “ISRO” में तम
ु !
What British could not loot in 175 years from India, 4 Indians took it to London in 3 years!
ઘણાના બાપા ૬૦ વરસના થયા હોય િો પણ ઘર ચલાવવા નોકરી કરિા હોય છે અને એમના
છોકરાઓ વટેટસ લખે છે , “I support Modi/Congress”. ગાુંડા પહેલા િારા બાપને િો “support”
કર!
ુ ે મેસેજ કયો, િમારી વવત ુ દદવસે દદવસે બગડિી જય છે , ખાવાન ુંુ
જમાઈએ ગવુ સામાું સાસન
બરાબર બનત ુંુ નથી. રોટલીનો પાપડ થઈ જય છે .
ુ ી વવત ુ બરાબર ચાલશે!
સાસ:ુ જમાઇરાજ, 3 િોલાન ુંુ દરચાિ કરાવો એટલે એક વષમ સધ

૧૯૯૦માું છોકરીઓ ડરિી હિી કે સાસ ુ કેવી મળશે, આજે ૨૦૧૮માું સાસ ુ ડરે છે કે છોકરી કેવી
મળશે? આન ુંુ નામ કહેવાય “તવકાસ”

ુ રી જવાનો રવિો", નીચે કોઈકે લખ્ ુંુ હત,ુંુ "બિજની
એબલસબિજ ઉપર ટનમ લેિા બોડમ વાુંચ્્,ુંુ 'ગજ
પાળી ઉપરથી જશો િો જલ્દી જવાશે
ુ રાિીને દુતનયાની કોઈ િાકાિ ના રોકી શકે, એ એના લક્ષ્ય સધ
ુ ી પહોંચી જ જય. બસ રવિામાું
ગજ
પાનનો ગલ્લો ના આવવો જોઈએ!
પત્ની: મારી યાદ આવે ત્યારે શુંુ કરો છો?
પિી: િારો ફોટો જોઇ લઉ છું.
પત્ની: મારો અવાજ સાુંભળવો હોય િો?
પિી: કિ
ૂ રાને લાિ મારી લઉ છું!
ઘરવાળીને એમ કદી નદહ કહેવ ુંુ કે “િને એમાું ખબર નદહ પડે”. કારણ કે એને ખબર નહોિી પડિી
એટલે જ આપણુંુ ચોકઠુું ગોઠવા્!ુંુ
બુંગલાદે શે ફાઈનલ મેચમાું ભારિ સામે નાબગન ડાુંસ નહોિો કરવો જોઈિો કારણ કે એ લોકો ભ ૂલી
ગયા કે ભારિ મદારીઓનો દે શ છે ! ગમે એવા ઝેરી નાગને વશ કરનારા દદનેશ કાતિિક જેવા
મદારીઓ ભારિમાું પડયા છે !
ુ જ કામમાું આવે છે ( શુંકર અને કાતિિક). નાગોને આજ બે જણા કાબમ
ુ ાું રાખી
આખરે તપિા અને પત્ર
શકે છે .
કરોડો રૂતપયાની બેંકમાુંથી હેરાફેરી થઈ, પણ દોરીથી બાુંધીને રાખેલ પેન, જયાુંની ત્યાું રહી.
ભાવાથમ: લક્ષ્મીની ચોરી થઈ શકે, પરું ત ુ સરવવિીની નહીં. એટલે સુંિાનોને સતુ શબક્ષિ બનાવો,
ધનવાન નહીં!
લાલ ુ હજમની દુકાને બાપ ુ દાઢી કરાવવા ગયા. હજમને કીધ,ુંુ લાલ્યા...ગાલમાું ઘણા ખાડા છે , ત્યાું
વાળ રહી જય છે . બરાબર દાઢી બનાવજે.
લાલ્યો: અરે બાપ ુ કાઈ બચિંિા કરો માું. આ લ્યો લાકડાની ગોટી. જે બાજુ દાઢી કરૂ ઈ બાજુ ભરાવી
ુ લાકડાની ગોટી બેઉ ગાલમા ફેરવીને લાલ્યા એ મવિ દાઢી બનાવી દીધી. બાપ ુ
રાખજો. બાપએ

ુ થઇ ગયા ને કીધ ુ ઈ િો બધ ુ બરાબર. પણ ગોટી ગળી
ગાલના ખાડા સાફ થઇ ગ્યા. બાપ ુ ખશ
ગયો હોિ િો? લાલ્યાએ હસિા હસિાું કહ્,ું ુ એમાું શ,ુંુ સવારે આવીને પાછી આપી જવાની. બધા જ
પાછી આપી જય છે !
ુ જ શોખ પણ પત્નીએ જવાની ના પાડી
ગામમાું ભજનનો કાયમિમ હિો. જટાશુંકરને ભજનનો ખબ
દીધી. છિાું જટાશુંકર પત્નીને ૧૧ વાગે પાછા આવવાન ુંુ વચન આપીને ગયા. ત્યાું ભજનમાું એ
એટલા બધા િલ્લીન થઇ ગયા કે એક વાગી ગયો. એ િો ચપ્પલ હાથમાું લઈને “હર હર મહાદે વ”
બોલિા બોલિા દોડવા માુંડયા. શુંકર ભગવાન પણ ધરિી પર ભજન કેવા થાય િે જોવા આવ્યા
હિા. એમણે જટાશુંકરને દોડિા જોઇને થ્ ુંુ કે મારો ભગિ િકલીફમાું છે િેને મદદ કરવી જોઈએ.
એટલે એમણે જટાશુંકરને ઉભા રાખયા અને દોડવાન ુંુ કારણ પ ૂછ્.ું ુ જટાશુંકરે કહ્,ું ુ પ્રભ ુ મારી પત્ની
બારણુંુ ખોલે એટલે િમે સામે ઉભા રહેજો, નદહ િો મારું ુ આવી બડ્.ુંુ શુંકર ભગવાને કારણ પ ૂછ્ ુંુ
િો એમણે કહ્ું ુ કે મેં ૧૧ વાગે ઘરે આવવાન ુંુ કહ્ું ુ હત ુંુ અને અહી એક વાગી ગયો. આટલ ું ુ સાુંભળીને
શુંકર ભગવાને દોટ મ ૂકી અને બોલિા ગયા હુું પણ બાર વાગે પાછો આવીશ કહીને નીકળ્યો છું!
આવો હોય છે પત્નીનો ખોફ પછી િે માણસ હોય કે ભગવાન!
ુ ા લગ્ન થવાના હિા. લગ્નના આગલા દદવસે એની થવાવાળી પત્નીનો મૅસેજ આવ્યો. "હવે
બાપન
આપણા લગ્ન નહીં થઈ શકે. મારા લગ્ન બીજે નક્કી થઈ ગયા છે ". બાપ ુ ટેડશનમાું આવી ગયા.
ુ થી િમને મોકલાઈ ગયો." બાપ ુ પાછા ટે ડશનમાું!
ત્યાું બીજો મૅસેજ આવ્યો, “સોરી, સોરી, મેસેજ ભલ

પત્ની :ફટાફટ મારા માટે ચા નાવિો િૈયાર કરો હુું િશ કરી દશ તમતનટમાું આવ ુ છ. પતિનો ગવુ સો
આસમાને પહોંચ્યો અને રોજની દાદાગીરી કરિા છૂટાછે ડા સારા એમ તવચારી પાુંચ તમતનટના અંિરે
રહેિા વકીલની સલાહ લેવા ઉપડયો. દશ તમતનટમા પાછો આવી ચા નાવિો િૈયાર કરવા લાગ્યો.
કેમ? વકીલ સાહેબ કપડા ધોિા હિા!
એકવાર અતમિાભ બચ્ચનને પોિાની ગાડી જિે ચલાવવાન ુંુ મન થ્ ુંુ એટલે એમણે ડ્રાઈવરને
પાછલી સીટ પર બેસવાન ુંુ કહ્.ું ુ થોડેક દૂ ર ગયા પછી પોલીસ હવાલદારે તસગ્નલ િોડવા બદલ
ગાડી રોકી, પણ અતમિાભ બચ્ચનને ગાડી ચલાવિા જોઈને કતમશનરને ફોન કયો.

હવાલદાર: સાહેબ તસગ્નલ િોડવા બદલ ગાડી રોકી છે પણ મેમો ફડાય એવ ુંુ નથી કેમકે ગાડીમાું
બહુ મોટા સાહેબ બેઠા છે .
કતમશનર: એમ? કોણ છે એ સાહેબ?
હવાલદાર: મને ખબર નથી પણ એમણે અતમિાભ બચ્ચનને ડ્રાઈવર િરીકે રાખયો છે . અતમિાભ
બેભાન થઈ ગયો.
આખી જજિંદગી દરદ્ધદ્ધ દે , તસદ્ધદ્ધ દે , અષ્ટ નવતનતધ દે બધ ુંુ માુંગ્્ ુંુ પણ “ઘરવાળી સીધી દે ” એવ ુંુ કદી
બોલ્યા જ નદહ....હવે ભોગવો!
लालू फुटबॉल मैच दे ख कर बोले: एतना सारा आदमी फुटबॉल को लात क्यों मार
रहा है ?

सेक्रेटरी: सर, गोल करने के ललए।
लालू: ससुरी गोल ही तो है और केतना गोल करें गे।
એક સદ
ુંુ ર સેિેટરી બોસની કેબીનમાુંથી ધવ
ું ૂ ાફુવા થઈને બહાર આવી. એટલે િેના જોડીદારોએ
પ ૂછ્,ુંુ શુંુ થ્ ુંુ કે આટલી બધી ખીજવાયલી લાગે છે ?
ુ થઈને કહ્ું ુ હા, િો એ નાલાયકે મને
સેિેટરી: મને બોસે પ ૂછ્ ું ુ કે આજે સાુંજે હુું ફ્રી છું? એટલે મેં ખશ
સાઈઠ પેઈજ ટાઈપ કરવાના આપ્યા!
દુકાનદાર: સાહેબ, શુંુ જોઈએ છે ?
ગ્રાહક: મારી થનારી પત્નીનાું કુ િરા માટે કેક જોઈએ છે
દુકાનદાર: સાહેબ, અદહયાું ખાશો કે પેક કરી આપ?ુંુ
પતિ અને પત્ની બુંને ખાિા હિા. પતિએ ખાઈ રહ્યા પછી ઉઠીને પોિાની થાળી ધોઈ કાઢી એટલે
ુ ો કરી નાખયો,
પત્ની િેના ઉપર ગવુ સે થઈને બોલી, કાઈ ભાનબાન છે કે નદહ? ઈજ્જિનો ફાલદ
આપણે ઘરે નદહ પણ હોટલમાું છીએ!
On a bank deposit of Rs. 2000/- for one year, what you get is Rs. 70/- @ 3.5% interest. On a
bank loan of Rs. 2000/- for one year, what you pay is Rs. 260/- @ 13% interest. But when you

eat food for same Rs. 2000/- you pay GST Rs. 360/- @ 18% to Government! It's called an
organized loot and legalized plunder.
These two statements confuse me a lot.
1. Ladies say “Men are fools”
2. They also say “We are no less than men”
Son: Why is 1st April celebrated as Fools Day ?
Father: Because after paying all the taxes up to 31st March, we start working for another new
Mallya/Lalit/Nirav again from 1st April
મોદીજી કહે છે કે “એક છોકરીને ભણાવીશુંુ િો ઘરના ચાર લોકોને તશબક્ષિ કરશે”. પણ એ જ છોકરી
કોલેજમાું ભણિી વખિે કોલેજમાું ૪૦ છોકરાઓને ફેઈલ કરાવે છે િેન ુંુ શ?ુંુ
साल भर जो लोग AC में बैठते हैं, अब माचथ ending में CA के पास बैठेंगे. ये भी तख्ता
पलट ही हैं!
કાયદે સર જોવા જઈએ િો દુતનયામાું કોઈપણ માણસ શાકાહારી નથી. કારણ કે થોડુું ઘણુંુ માથ ુંુ િો
દરે ક જણ ખાય છે
ુ ા હિા. િેમની આંખ ખલ
ુ ી ગઈ.
એક ઘરમાું રાત્રે એક ચોર ઘવુ યો. આગલા રૂમમાું એક ડોશીમાું સિ
ુ ીની
ચોર ગભરાયો એટલે ડોશીમાએ િેને કહ્ું ુ બેટા, ત ુંુ સારા ઘરનો લાગે છે . કોઈ મશ્ુ કેલી કે મજબર
લઈને ત ુંુ ચોરી કરવા આવ્યો છે . ચાલો, કોઈ વાુંધો નદહ. આ કબાટમાું કપડા નીચે થેલી છે િેમાું
ુ ચાપ લઇ જ. પણ પહેલા મારી પાસે આવીને બેસ. મેં હમણા
ઘરે ણા અને પૈસા વગે રે છે િે ત ુંુ ચપ
જ એક સપન ુંુ જો્.ુંુ એનો શુંુ અથમ થાય િે ત ુંુ મને સમજવ. ચોર ડોશીની વાિથી અબભભ ૂિ થઇ
ુ ચાપ ડોશી પાસે આવીને બેઠો. ડોશી પોિાન ુંુ વવપ્ન સુંભળાવવા લાગી. બેટા, હુું
ગયો. એ ચપ
ુ
રણમાું ભ ૂલી પડી ગઈ અને ત્યાું એક સમડીએ આવીને મારા પર િરાપ મારી. મેં જોર જોરમાું બમ
ુ મારી). બસ પછી મારી ઊંઘ ઉડી ગઈ. હવે
મારી, મજીદ,મજીદ,મજીદ(દોશીએ ત્રણવાર જોરમાું બમ
બિાવ આનો શુંુ મિલબ થાય? ચોર તવચારમાું પડી ગયો. એટલામાું બાજુવાળા રૂમમાુંથી દોશીનો
જુવાન છોકરો "મજીદ" ઉઠી ગયો અને િેણે આવીને ચોરની બરાબર ધોલાઈ કરી. ડોશીએ કહ્,ું ુ
મજીદ હવે બસ કર, એને એની સજ મળી ગઈ. એટલે ચોર બોલ્યો, નાું નાું મને વધારે માર એટલે

મને ખબર પડે કે હુું ચોર છું, વવપ્નનો મિલબ કાઢનાર નથી. સારાુંશ: કોઈપણ ધુંધામાું પ્રોફેશનલ
બનો

જેડિી જોખમ: બાપ,ુ મે શરીર પર બગટારન ુ ટે ટુ બનાવ્્ ુ
બાપ:ુ િો ખુંજવાળે ત્યારે વાગત ુ હશે નઈ!!
મોદીના કોમેદડયન આઈ.ટી. મીનીવટર રતવ શુંકર પ્રસાદે માકમ ઝુબરગમરને ફેસબકુ નાું ડેટા લીક
બાબિમાું ચેિવણી આપિા કહ્ું ુ કે એ માકમ ઝુબરગમ રને ગમે ત્યારે ભારિ બોલાવી શકે છે . પોિાના
જ નાગરીકો તવજય માલ્યા, લબલિ મોદી, નીરવ મોદી જેવાને બોલાવવાની િાકાિ નથી ને માકમ
ુ િે ભી દીવાના!
ઝુબરગમરને બોલાવવાની વાિો કરે છે . કહેિે ભી દીવાના સન
પતિ: જન,ુંુ એક કપ રોમ રોમમાું દીવા થઇ જય એવી "ચા" બનાવી આપ
પત્ની: "ચા"માું દૂ ધ નાખ ુંુ કે િેલ?
એક સ્ત્રી(િેની ડાયેટ્રીશ્યનને): મને મારા વજન કરિા મારી ઊંચાઈની બચિંિા છે
ડાયેટ્રીશ્યન: એ કઈ રીિે?
સ્ત્રી: મારા વજન પ્રમાણે મારી હાઈટ ૭’૮” હોવી જોઈએ!
એક વુંદાના(િેને મારી નાખવા માુંગિા માણસને) અંતિમ શબ્દો: બાયલા, રાહ કોની જુવે છે , મને
મારી નાખ! મને ખબર છે કે ત ુંુ મારી અદે ખાઈ કરે છે , કારણ કે િારી બૈરી મારાથી ગભરાય છે પણ
િારાથી ગભરાિી નથી! એટલે મને મારી નાખવા માુંગે છે !
દસ વરસ પહેલા મુંદદરના નોટીસ બોડમ પર લખ્ ુંુ હત ુંુ કે મુંદદરમાું મોબાઈલ ફોન લઈને આવવ ુંુ
નદહ. પાુંચ વષમ પહેલા લખ્ ુંુ હત ુંુ કે મોબાઈલ ફોન બુંધ રાખવો, ગયા વષે લખ્ ુંુ હત ુંુ કે િમારો
મોબાઈલ સાઈલડટ મોડ પર રાખવો, બે દદવસ પર લખ્ ુંુ હત ુંુ કે ભગવાન સાથે સેલ્ફી લેવાના
૫૦૦ રૂપીયા....વાહ રે પ્રભ ુ િારી માયા!

માણસ: સરદારજી િમને કોઈ સાથે પ્રેમ થયો છે ?
સરદારજી: હા યાર, પણ એ માનિી નથી..
માણસ: શુંુ કહે છે ?

સરદારજી: કહે છે I LOVE U 2, સાલી ખબર નથી પડિી બીજો કોણ છે ?
એક અંગ્રેજે વવામી તવવીકાનુંદને પ ૂછ્,ું ુ સૌથી શ્રેષ્ટ દૂ ધ કયા જનવરન ુંુ હોય છે ?
તવવેકાનુંદ: ભેસન ુંુ
અંગ્રેજ: પરું ત ુ િમે િો ગાયને સવમશ્રેષ્ટ માનો છો.

ૃ ” બાબિમાું નદહ! અને બીજી વાિ, િમે
તવવેકાનુંદ: િમે દૂ ધ બાબિમાું પ ૂછ્ ું ુ હત ુંુ સાહેબ, “અમિ
જનવર માટે પ ૂછ્ ુંુ હત,ુંુ ગાય િો અમારી “માિા” છે !
ુ કહ્:ું ુ અહી િારું ુ નદહ ચાલે, આ િારું ુ તપયર નથી
વહુ પર દાબ રાખવા સાસએ
વહુ(નો વમાટમ જવાબ): તપયર િો િમારું ુ પણ નથી િો િમારું ુ અદહયાું ક્યાુંથી ચાલે?
ુ જ મોટો પ્રોબ્લેમ હિો.
જુંગીયા વેચવાવાળી જોકી નામની કું પનીમાું જુંગીયાની ચોરીનો ખબ
ુ ી કે િેમણે બે/ત્રણ
તસક્યુરીટીવાળાઓએ જિી વખિે બધાના ટીફીન, વકટ
ૂ રની ડીકી અને ત્યાું સધ
જુંગીયા નથી પહેયામ િે પણ ચેક ક્.ું ુ પણ કશુંુ મળ્્ ુંુ નદહ. એટલે એક વષોથી નોકરી કરિા
કાકાએ શેઠને જઈને કહ્ું ુ જિી વખિે નદહ પણ આવિી વખિે બધાએ જુંગીયા પહેયામ છે કે નદહ એ
ચેક કરો. ચોરી પકડાઈ ગઈ, ઘણા લોકો જુંગીયા પહેયામ વગર જ આવિા અને જિી વખિે નવા
પહેરીને જિા રહેિા હિા!
ટીચર: ભ ૂરા, ઇન્ડડયા ગે ટ શુંુ છે ?
ભ ૂરો: ફાઈન ર્કવાલીટીના બાસમિી રાઈસ!
ટીચર: ચાર મીનાર શુંુ છે ?

ભ ૂરો: ચારતમનાર સવિામાું સવિી તસગારે ટ છે !
ટીચર: િાજમહાલ શુંુ છે ?
ભ ૂરો: એ િો વાહ િાજમહાલ! ઝાકીર હુસેનવાળી “ચા” છે !

ટીચર: ડફોળ િને કશુંુ આવડત ુંુ નથી, કાલે િારા પપ્પાની તસગ્નેચર લઇ આવજે િો જ ર્કલાસમાું
બેસવા દઈશ. બીજે દદવસે ભ ૂરાએ “સીગ્નેચર વ્હીવકી”ની બોટલ લાવીને સાહેબને આપી. સાહેબ
ુ જ ગવુ સે થયા અને કહ્,ું ુ નાલાયક િારી આટલી બધી દહિંમિ?
ખબ
ભ ૂરો(કરગરિા): પણ સાહેબ ગઈ કાલે િમે જ કહ્ું ુ હત ુંુ કે િારા પપ્પાની તસગ્નેચર લઇ આવજે!
અમદાવાદથી અમેદરકા જિી ફ્લાઈટમાું એક ચાર વષમના છોકરાને ટોઈલેટ જવ ુંુ હત ુંુ િો એની
મમ્મીને લઈને ગયો. એની મમ્મીએ ટોઈલેટની બ્હારથી પ ૂછ્ ું ુ બેટા કેટલી વાર લાગશે? છોકરાએ
કહ્ું ુ પાુંચ મીનીટ. િો એની મમ્મીએ કહ્,ું ુ હા બેટા આરામથી કરીલે હુું આવ ુ છું પાુંચ મીનીટમાું! આ
દરતમયાન છોકરાન ુંુ કામ બે મીનીટમાું પિી ગ્ ુંુ િો એ છોકરો એની જિે સફાઈ કરી પેંટ પહેરીને
બહાર આવી ગયો અને પેડટ્રી બાજુ જઈ એર હોવટે સ જોડે રમવા લાગ્યો. હવે બડ્ ુંુ એવ ુંુ કે એ
ફ્લાઈટમાું એક બાપ ુ પણ પ્હેલી જ વાર અમેદરકા જિા હિા અને એમને હાજિ લાગી એટલે બાપ ુ
પેલા છોકરાવાળા ટોઈલેટમાું ગયા. હજી બાપ ુ અંદર આરામથી હળવા થિા હિા ત્યાું િો પેલા
છોકરાની મમ્મીએ આવીને ટકોરા મારી બોલી, “પિી ગ્ ુંુ હોય િો ધોવડાવીને પેડટ પહેરાવી

દઉં?". આ સાુંભળી બાપ ૂની િો આંખો જ પ્હોળી થઈ ગઈ અને બાપ ુ બોલી ઉઠયા કે "એની માને..
આને કહેવાય સવીસ!"
પત્ની: કોઈ સ્ત્રી િમને "ફ્લાયીંગ દકસ" આપે િો િમને કેવ ુંુ લાગે ?
ુ જ નફરિ છે
પતિ: એવી આળસ ુ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે મને ખબ
ુ ી એ જ ખબર નથી પડિી કે “ઈડટરનેટ” ફ્રી છે કે આપણે?
અત્યાર સધ
ુ રાિ સમાચાર" નથી કે આમ ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાું મને પડિી મક
ુ ો!
ઘરવાળી: હુું કાઇ "ગજ
ઘરવાળો: ત ુંુ િો "Times of India" છો પગલી, કોઇ 'દદ સમજણી જ નહીં!

જે રામનવમીની અદાલિોમાું રજ હોય છે એ જ અદાલિો “રામના અસ્વિત્વ”ન ુંુ પ્રમાણપત્ર માુંગે
છે . આ કેવ ુંુ કહેવાય?
કોંગ્રેસ જો પોિાને પાુંડવ સમજિી હોય િો િેણે બાર વરસ વનવાસમાું અને એક વરસ
અજ્ઞાિવાસમા કાઢવા પડશે. હજુ િો ચાર વરસ થયા, નવ વરસ બાકી છે !

જજ: િમારે છૂટાછે ડા કેમ જોઈએ છે ?
પતિ: મારી પત્ની મારી પાસે લસણ છોલાવે છે , કાુંદા કપાવે છે અને વાસણ મુંજવે છે
જજ: િો એમાું પ્રોબ્લેમ શુંુ છે ? લસણને થોડુું ગરમ કરો એટલે સહેલાઈથી છોલાઈ જશે, કાુંદા
કાપિા પહેલા એને ફ્રીઝમાું ઠું ડા કરીને કાપવાથી આંખમાુંથી પાણી નદહ પડે, વાસણો માુંજિા
ુ વાથી સહેલાઇથી ધોવાઈ જશે.
પહેલા એની અંદર પાણી ભરી મક
પતિ: સમજી ગયો સાહેબ, મારે મારા છૂટાછે ડાનો કેસ પાછો ખેંચવો છે
જજ: શુંુ સમજી ગયા?
પતિ: િમારી પદરસ્વથતિ મારા કરિા પણ ખરાબ છે !
િમે જે કઈ કરો છો એનાથી દસ ઘણુંુ િમને પાછું મળે છે , આ િમારા “કમમ”ની વાિ નથી પણ
“વોટ્સઅપ”ની વાિ છે !
માું અને પજત્ન મા શુંુ ફરક છે ? મા, આપણી રગેરગ જણિી હોય છે અને પજત્ન આપણી દુ:ખિી
નસ જણિી હોય છે !
ભ ૂરો: બેટા, ટીનીયા મને જરાક આ કોમ્પ્્ટુ રનો પાસવડમ કે િો...
ટીનીયો: લાવો હું ૂ નાખી દઉ છું પપ્પા..
ભ ૂરો: હું ૂ બાપ છું િારો, હાલ જલ્દી બોલ...
ુ થઈ જશે...
ટીનીયો: હું ૂ નાખી દઉ છું ને પપ્પા,િમારાુંથી કાુંઇક ભલ
ભ ૂરો: હું ૂ કાુંઇ અભણ નથી, બોલ....
ટીનીયો: િો પણ હું ૂ નાખી દઉ છું ને પપ્પા...
ભ ૂરો: એલા ટૉપા બોલને જલ્દી, નહી િો પડશે ઉંધા હાથની!
ટીનીયો: ઓ.કે િો પછી ટાઈપ કરો, papanusetting@flat43
ુ ીન ુંુ વણમન કરવાની હદરફાઇ હિી. લોકો તવચારિા રહ્યા અને એક પતિ
ઓછામાું ઓછા શબ્દોમાું ખશ
ુ ેલી પજત્ન”.
એ લખ્,ુ “સિ
મેરેજ બ્્રુ ોવાળા(છોકરીને ફોટો બિાવી): આ છોકરો સારું ુ કમાય છે પણ કાળો છે .

છોકરી: િો આમાું બીજ કલર દે ખાડોને!
ુ રાિીઓન ુંુ સૌથી મોટુંુ ગપ્પ,ુ પૈસાનો સવાલ નહીં લા....
ગજ
ુ ાને ઉભો કયો અને પ ૂછ્ ું ુ શુંુ કોઈ
એક નવી તશબક્ષકાએ બેંચ પર માથ ુંુ આડુું રાખીને બેઠેલા ભર
પ્રોબ્લેમ છે ?
ભ ૂરો: મારી “મા” હોવપીટલમાું છેં અને પપ્પા પોલીસ વટે શનમાું છે .
તશબક્ષકા: ઓ ભગવાન! ભ ૂરા િારે મારી કોઈ મદદ જોઈએ છે ?
ભ ૂરો: હુું ઘરે જવા માુંગ ુ છું
તશબક્ષકા: હુું િને રજ આપ ુંુ છું, િારું ુ દફિર લઈને ઘરે જ અને ઠીક લાગે ત્યારે આવજે! ત્યાું જ
બીજો તશક્ષક આવે છે અને તશબક્ષકાને પ ૂછે છે કે આ ભ ૂરો ક્યાું જય છે ?
તશબક્ષકા: ભ ૂરાની મમ્મી હોવપીટલમાું છેં અને પપ્પા પોલીસ વટે શનમાું છે
બીજો તશક્ષક: ભ ૂરો િો મહાઠગ છે , એની મમ્મી નસમ છે અને પપ્પા પોલીસ છે !
ુ રાિીઓની આ ઓદફતશયલ 'ના' પાડવાની પદ્ધતિ!
મારું ુ હજી કાુંઈ નક્કી નહીં, હુું િને સાુંજે કહુું! ગજ
ુ રાિીઓને જે દે વીમાું સૌથી વધ ુ શ્રધ્ધા છે િે દે વીન ુ નામ છે , ભલ
ુ ચકુ લેવી'દે વી!
ગજ
ુ ચાપ બેસો", આ વાક્ય િમને બાલમુંદદર પછી સીધ ુંુ લગ્ન પછી સાુંભળવા મળે !
"ચપ
એક ભાઈએ દૂ રથી એક બોડમ થાુંભલા પર ઊંચે લગાડેલ ું ુ જો્.ુંુ િે પાસે ગયા, પરું ત ુ એ બોડમ પર
લેખેલા અક્ષરો બહુ નાના હિા એટલે એમને બરાબર વુંચા્ ુંુ નહીં. છે વટે બોડમ વાુંચવા એ ભાઈ
થાુંભલે ચઢી ગયા! ઉપર ચઢીને એમણે જો્ ુંુ િો બોડમ માું એવ ુંુ લખેલ ું ુ કે ‘થાુંભલો િાજો રું ગેલો છે ,
અડકવ ુંુ નદહ.’
એ િો સારું ુ છે કે ગે સનો બાટલો લોખુંડનો હોય છે , બાકી આપણા જેવા ટૂથપેવટની જેમ બાટલાને
ુ ીનો ગે સ કાઢિા હોિ!
દબાવી દબાવીને છે લ્લા ટીપા સધ
પત્ની: "લગ્ન પછી મારે ઘરમાું સાડી પહેરવાની કે ડ્રેસ??

પતિ :"એક મદહનો િો કાઈ જ નદહ!!!
ુ ી પદરવાર”. નીચે લખ્ ુંુ હત.ુંુ ..અબ્દુલ, રઝીયા,
ટ્રક પાછળ લખ્ ુંુ હત,ુંુ “નાનો પદરવાર, સખ
સલમાન, ઝુબેર, સલીમ, આયેશા, શોએબ, વસીમ, શહજદ, દદયા, મશરૂફ કે અબ્બાકી ગાડી!
ુ ો મારિા મારિા િલાટીને પછ
ુ ્ ું ુ આ શેનો રીપોટમ છે .
સરપુંચે અંગઠ
િલાટી: "કાઈ નહી આિો આપણ ુ ગામ 100%સાક્ષર થઈ ગ્ ુ એનો રીપોટમ િાલકુ ામાું દે વાનો છે !
ુ ા” નો મિલબ શ?ુંુ
પતિ(પત્નીને): “દહિંમિે મદામ િો મદદે ખદ
ુ ા જ કરી શકે છે !
પત્ની: જે પોિાની પત્ની સામે મદમ બનવાની કોતશશ કરે છે િેની મદદ ફર્કિ ખદ
ુ ગમે િેટલા ડેટા લીક કરે , પણ શેરીના બૈરાઓ જેટલા ડેટા િો લીક ના જ કરી શકે
ફેસબક
ુ
બાપ ુ િેમની પત્ની સાથે સીટીંગરૂમમાું બેઠા હિા. િેમણે દકચનમાું કામ કરિા એમના નોકરને બમ
પાડી. "રઘ ુ ઘ ુ ઘ ુ ઘ.ુ .......................
રઘ:ુ (દકચનમાુંથી): બોલો માબલક
બાપ:ુ આ મારી દારૂની બોટલમાુંથી દારૂ પીને પાણી કોણ ભરે છે ? દકચનમાુંથી કોઈ જવાબ ના
ુ બે ત્રણ વખિ પ ૂછ્.ુ રઘ ુ દારૂની બોટલમાું પાણી કોણ ભરે છે . કોઈ જવાબ ના
આવ્યો. બાપએ
આવ્યો એટલે બાપ ુ દકચનમાું ગયા.
ુ પાડી િે સાુંભળી ને ત ુંુ બોલ્યો, "બોલો માબલક", પહેલા
બાપ:ુ અલ્યા રઘલા, મેં પહેલી બમ
સવાલનો જવાબ આપ્યો પણ બીજ કોઈ સવાલનો જવાબ કેમ નો આલ્યો?
ુ સભળાઈ, પણ પછી કશ ુ સુંભળા્ ુ નથી
રઘલો: સાહેબ, પહેલી બમ
ુ . રઘલો
બાપ:ુ એવ ુ નો બને. રઘલો કહે બાપ ુ િમે દકચનમાું રહો, હુું સીટીંગ રૂમમાુંથી િમને પછ
ુ પાડી, “બાપ,ુ આપણા ઘરની કામવાળીને મોબાઈલ
સીટીંગ રૂમમાું માલદકન જોડે ગયો ત્યાુંથી બમ
કોણે અપાવ્યો? અંદરથી કોઈ જવાબ નો આવ્યો.
રઘલો: બાપ,ુ આપણી કામવાળીને લોંગ ડ્રાઈવ પર કોણ લઈ જય છે ? કોઈ જવાબ ના આવ્યો.
બાપ ુ બહાર આવીને રઘલાને કહે, "રઘલા, ત ુ સાચ ુ કેિો હિો, પેલી હાક સુંભળાય છે , પછી બીજુ
કશ ુ સુંભળાત ુ નથી"!

જયારે જજિંદગી નચાવે છે ને ત્યારે ઓળખીિા જ DJ વગાડે છે !
ુ ાને એક કરોડનો પ્રશ્ન પ ૂછયો: પજત્નના પગ દબાવવા િે ફરજ છે કે પ્રેમ ?
અતમિાભે ભર
ભ ૂરો: જો િમે જયાજીના પગ દબાવો િો િે ફરજ અને રે ખાજીના દબાવો િો િે પ્રેમ!
ુ ાને સીધો ૫ કરોડનો જ ચેક આપી દીધો!
અતમિાભે ભર
પતિ પાણીમાું માથ ુ નાખીને બેઠો હિો.
પત્ની: આ શ ુ કરો છો?
પતિ: આજ કાલ મગજ ચાલત ૂ નથી િો પુંચર િો નથી ને ચેક કરુ છ!
ુ ાએ પષ્ુ કળ દારુ પીધો. ગજ
ુ રાિમાું સખિ દારૂબુંધીના કાયદાને લઈને
એકવાર પાટીમાું િાખભ
ુ ાએ કાર ત્યાું જ મકુ ીને ઉબર બોલાવી લીધી. ત્યાજ લખભ
ુ ાનો ફોન આવ્યો.
િખભ
ુ ા: િખભ
ુ ા િમે ક્યાું છો?
લખભ
ુ ા: જરા વધારે પીધેલ ું ુ એટલે ઉબર મુંગાવીને ઘરે જઉં છું
િખભ
ુ ા: િમે કોને ઘેરે જવ છો? પાટી િો િમારા ઘરે હિી!
લખભ
ુ ાું એટલા બધા કાજુ બદામ નાખે છે કે મન થાય છે જમ્યા પછી એક ચમચી શેમ્પ ુ
આજકાલ શેમ્પમ
પીવાન ુંુ ચાલ ુ કરી લઉં!!
Lot of messages that five days the bank will be closed due to holidays, you crazy guys in
another one year all the banks will be closed permanently. Yours, Nirav, Lalit, Mallya and co.
ઓવટ્રે બલયાના વટીવ સ્વમથ અને ડેતવડ વોનમર હવે મદહલા દિકેટમાું રમશે, કેમ કે એક વષમ માટે એ
લોકો "બેન" થઇ ગયા છે
ુ ો અકવમાિ થયો.
બાપન
ડોર્કટર: “ટાકા લેવા પડશે.”
બાપ:ુ “કેટલા રૂતપયા થશે?”
ડોર્કટર: “૩૦૦૦”
બાપ:ુ “નવરીના ટાકા લેવાના છે , ભરિકામ નથી કરવાન.ુંુ ”

જો િમે ખરે ખર સ્વમથ અને વોનમરને સજ કરવા માુંગિા હોવ િો એક વરસ માટે એમના “ટોઇલેટ
પેપર”ની જગ્યાએ “સેડડ પેપર” લગાવી દો!
ુ રાિમા ક્યાુંય નથી મળિી
બાપ:ુ સાહેબ, િમે નીચે જે દવા લખી છે એ િો આખા ગજ
ડોર્કટર: બાપ ુ એ દવા નથી લખી, એ િો હુ પેન ચાલે છે કે નહીં એ જોિો હિો!
ટીચર: ચુંપક, બોલ વવગમ માું રહેિી સ્ત્રીને શુંુ કહેવાય?
ચુંપક: પરી કહેવાય
ટીચર: વવગમમાું સ્ત્રીઓના ટોળાને શુંુ કહેવાય?
ચુંપક: વવપ્ન સદ
ુંુ રીલોક
ટીચર: દુનીયાની બધી જ સ્ત્રીઓ વવગમ માું હોય િેને શુંુ કહેવાય?
ચુંપક: “પ ૃથ્વી પરની શાુંતિ!”
એક સરદારજીને ધુંધામાું નકુ સાન ગ્.ુંુ એટલે િેણે એક છોકરાન ુંુ અપહરણ ક્.ું ુ પછી છોકરાના
બાપને પાુંચ લાખ રૂતપયાની ખુંડણી માુંગિી બચઠ્ઠી લખી કે છોકરો જીવિો જોઈિો હોય િો પાુંચ
લાખ રૂતપયા મોકલી આપો - સહી એક સરદાર. પછી એ છોકરાને કહ્ું ુ કે આ બચઠ્ઠી િારા બાપને
આપી આવ. છોકરો ગયો, થોડીવારમાું પાુંચ લાખ રૂતપયા લઈને પાછો આવ્યો અને સરદારને િેના
બાપે આપેલી બચઠ્ઠી આપી. િેમાું લખય હત ુંુ મેં િમારી માુંગણી પ ૂરી કરી છે માટે મારા છોકરાને
છોડી દો – સહી બીજો સરદાર. હસવાની વાિ નથી. બીજો સરદાર હોતશયાર હિો અને િેને થ્ ુંુ કે
પહેલો સરદાર િકલીફમાું છે , માટે એને જિભાઈ િરીકે મદદ કરવી મારી ફરજ છે !
અંગ્રેજ: ઇન્ડડયન લોકોના લગ્નમાું આટલા બધા માણસો કેમ હોય છે ?
ઇન્ડડયન: અમારી ભ ૂલ યાદ વારું વાર કરાવવા માટે !
ુ જ જૂની વાિ યાદ આવી ગઈ જયારે બ્લેક એડડ વ્હાઈટ ટી.વી. અસ્વિત્વમાું હિા. િે
એક ખબ
વખિે જયારે ઇંગ્લેડડ અને વેવટઈડડીઝની ટીમ વચ્ચેની મેચ જોિા હિા ત્યારે સાલ ું ુ મગજ ખરાબ
થઇ જત ુંુ હત.ુંુ જો િાઈટનેસ વધારો િો ઇંગ્લેડડની ટીમ ગાયબ અને જો ઘટાડો િો વેવટઈડડીઝની
ટીમ ગાયબ!

એક માટીની મ ૂતિિઓ બનાવનાર કુું ભાર ભગવાનને કહેિો હિો, “હે પ્રભ ુ ત ુંુ પણ એક કલાકાર છે
ુ ળાઓ બનાવીને આ ધરિી પર મોકલ્યા
અને હુું પણ એક કલાકાર છું. િે મારા જેવા અસુંખય પિ
ુ ળાઓ આ ધરિીપર વેચ્યા છે . પરું ત ુ ભગવાન િારા બનાવેલા
છે અને મેં પણ અસુંખય પિ
ુ ળાઓ અંદર અંદર લડે છે અને મારા બનાવેલા પિ
ુ ળાઓ સામે શીશ ઝુકાવે છે ત્યારે મને ખબ
ુ
પિ
જ શરમ આવે છે !
ુ જ સદ
વેલેડટાઈનનાું સાિ દદવસ પહેલા એક વકીલ ગીફ્ટ શોપ પર ગયા અને ૪૦ ખબ
ુંુ ર કાડમ
ખરીદ્યા. દરે ક કાડમ પર મોકલનારની જગ્યાએ લખ્,ુંુ “હેલો જન! ઓળખી ગઈને? સાુંજે મળીયે
છીએ, “આઈ લવ ્”ુ .
દુકાનદાર: વકીલ સાહેબ, મામલો શુંુ છે ?
વકીલ: ગયા વેલેડટાઇન વખિે આજુબાજુની સોસાયટીઓમાું આવા વીસ કાડમ મોકલ્યા હિા. થોડા
જ દદવસોમાું છૂટાછે ડાના ચાર કેસ મળી ગયા. આ વખિે ચાલીસ કાડમ મોકલ ું ુ છું!
ુ રાિી ભાષા, એટલે જ િો અમારે કેતપટલ કે વમોલ લેટસમ
ઊંચ નીચમાું નથી માનિી અમારી ગજ
નથી હોિા!
ટીચર: પપ્પ ુ બોલ બિટાનીયાનાું ટાઈગર બબવકીટના પેકેટ પર જે લીલ ું ુ ટપકુું હોય છે િેનો મિલબ
શુંુ છે ?
પપ્પ:ુ એનો મિલબ ટાઈગર ઓનલાઈન છે !
બદનામીની પરાકાષ્ટા: એક ગરીબ માણસ કાયમ ભગવાનને પૈસા માટે કરગરિો. િે રોજ એક
ચીઠી "ભગવાન 50000 રૂ. દઇ દે "લખી ફુગ્ગામાું નાખી ફૂગ્ગો હવામાું ઉડાડી દે િો . આ ફુગ્ગો
રોજ એક પોલીસ વટે શનમાું પડિો. એક પોલીસમેન આ ફુગ્ગો પકડી ચીઠ્ઠી વાુંચિો અને બધા
પોલીસ હસિા. એક વખિ બધા પોલીસોને દયા આવી ગઇ. બધાએ મળી 25000 રૂ. ભેગા કરી
પેલા ગરીબ માણસને આપી આવ્યા કે ભગવાને મોકલાવ્યા છે . બીજ દદવસે ફરી ફુગ્ગો ઉડયો,
ુ
પોલીસને આશ્ચયઁ થ્ ુ ,પોલીસે ફુગ્ગો પકડયો, અંદર ચીઠ્ઠી હિી િે વાુંચી " હે ભગવાન િારો ખબ
ુ આભાર પૈસા મળી ગયા, પણ હવે પૈસા પોલીસ સાથે ના મોકલિા. પોલીસ 25000 ખાઇ
ખબ
ગયા!".

બાપ:ુ 'ડોર્કટર સાહેબ મને રાત્રે એક અજીબ સપન ુંુ આવે છે , જેમા વાુંદરાઓ ફૂટબૉલ રમે છે .
ુ ા પેહલા લેજો એટલે હવે એવ ુંુ નદહ થાય."
ડોર્કટર: "હુું િમને એક ટીકડી આપ ુંુ છું જે સિ
બાપ:ુ કાલથી લઈશ આજે િો ફાઇનલ છે !

घर जमाई: आज से मैं रोटी नहीं, चावल ही खाऊंगा
सास: क्यो?
घर जमाई: मोहकलेवालों के तानो से र्क गया हूँ कक मैं ससुरालमें मुफ़्तकी रोटी तोड़ता हूँ
પરણેલા પરુ ુ ષની ઓળખાણ, ઓફીસ જિી વખિે હાથમાું ટીફીન અને આવિી વખિે શાકભાજીની
થેલી. બસ આજ એન ુંુ તસિંદુર અને મુંગળસ ૂત્ર!
ુ ે દાન કરી દઉં. (આ સાુંભળી પતિ ઉઠીને જવા
પત્ની: હુું તવચારું ુ છું કે મારી તમલકિ કોઈ સાધન
લાગે છે ).
પત્ની: હવે િમે ક્યા જઈ રહ્યાું છો ?
પતિ: સાધ ુ બનવા!!!
એક અભણ મોટર મીકેનીક નેિા આરોગ્ય પ્રધાન બની ગયા. આવિાની સાથે જ એક હોસ્વપટલ
પર રે ડ પાડી. એણે જો્ ુંુ િો બે દદીઓને ઓર્કસીજન સીલીડડર લગાવ્યો હિો અને ત્રીજને નહોિો
લગાવ્યો. એમણે કડકાઈમાું પ ૂછ્,ું ુ બે દદીઓ પર CNG છે િો ત્રીજ પર કેમ નથી? આવ ુંુ અંધેર
ુ ી જોઇને કહ્,ું ુ સાહેબ, ત્રીજો પેટ્રોલ પર ચાલે છે !
નદહ ચાલે. ડોકટરે મીનીવટરને ઉપરથી નીચે સધ
સાસ:ુ કુ માર િમે ગઈ વખિે આવ્યા ત્યારે િો ઘણુંુ જમ્યાિા, આ વખિે કેમ ઓછું જમ્યા?
ુ વા આવ્યો િો અને આ વખિે િેડવા આવ્યો છ!
જમાઈ: ગયા વખિે મક
આજે સવારે નાવિામાું ભ ૂલથી ચાર-પાુંચ બદામ ખાઈ ગયો હિો, અત્યારે બેઠા બેઠા દસમાું
ધોરણની છોકરીઓ યાદ આવે છે

એર હોવટેસુઃ આપ ક્યા લેંગે?
ુ ી, સબ્જી, લડડુ, જલેબી, ઔર ખીર
બાપ:ુ પર
એર હોવટેસુઃ આપ દકિંગફીશર કે પ્લેન મેં આયે હૈં, તવજય માલ્યા કે બાપ કે શ્રાધ્ધ મેં નહીં!
જગિમાું ફર્કિ ભારિજ એવો દે શ છે , જયાું પૈસા ખાવાથી, માણસન ુંુ લોહી પીવાથી, ગામના પૈસા
ખાઈને બ ૂચ મારવાથી, બીજને ઉલ્લ ુ બનાવવાથી અને ઘણા ખોટા કામો કરવાથી કઈ જ થત ુ
ુ જ પાપ લાગે છે !
નથી, પણ કાુંદા, લસણ, ઈંડા અને દારૂ વગેરે ખાવા-પીવાથી ખબ
જમાઇ ઉંમરમાું ગમે િેટલા નાના હોય િો પણ સાસરીમાું બધા િેમને "િમે" કહીને જ બોલાવે.
કારણકે આપણા દે શમાું શહીદોને હુંમેશાું માન આપવામાું આવે છે
મોદી: િમે અમેદરકાને આટલ ું ુ બધ ુંુ પ્રગતિશીલ કેવી રીિે બનાવ્્?ુંુ
ટ્રમ્પ: આ બધ ુંુ ભારિને લઈને સુંભવ બડ્ ુંુ
મોદી: ભારિને લઈને કઈ રીિે?
ટ્રમ્પ: િમારે ત્યાું િમે “અનામિ”વાળાને પહેલી નોકરી આપો છો અને જે પ્રતિભાશાળી લોકો બચી
જય છે િેને અમે રાખી લઈએ છીએ. જો જો થોડા વખિમાું ભારિ બીજુ ું “વેનેઝુલા” બની જશે.
મોદી: “વેનેઝુલા” કેવી રીિે બની જશે?
ટ્રમ્પ: િમે પોિે બાર પાસ ને તશક્ષણમુંત્રી બનાવો છો, એજ રીિે ભતવષ્યમાું િમે બધા જ નેિાઓ
ુ ા છાપ”ને બનાવો િો નવાઈ નદહ. પછી ભારિ
પોિાના વવાથમ માટે રીઝવમબેંકનો ગવનમર “અંગઠ
બીજુ ું “વેનેઝુલા” નદહ બને િો શુંુ વવગમ બનશે?
અમે કાલે ભારિ આવેલા પરું ત ુ “ભારિબુંધ” હત ુંુ એટલે અમે ચાલ્યા ગયા – તવજય માલ્યા અને
નીરવ મોદી
કાલે મારૂ મીક્ષર બગડી ગ્.ુ મે મારી બાજુવાળીન ુંુ માગ્્.ુંુ િેણે કીધ ુ મારા ઘરે જ વાપર. મેં કહ્ ુ
ભલે. બીજે દદવશે િે ઝાડુ લેવા આવી. મેં કીધ ુ મારા ઘરે જ વાપર. િો િે ગવુ સે થઈને જિી રહી.
મેં કાુંઈ ખોટુંુ કીધ?ુંુ
कस्टमर: मेडम, मेरा मोबाइलका बबल बहोत ज्यादा आया है

वोडा फोन कफमेल एक्ज्यूकेदटव: आपका प्लान क्या है ?

कस्टमर: अभी तो ओकफसमे हु, शामको फ्री हु, आप बतावो?
સાચ ુંુ કહુું િો Exam અને લગ્ન, બીજના હોય િો જ મજ આવે. પોિાનામાું િો ખાલી કાળો કકળાટ
જ હોય!
अंग्रेज़ीकी भी आत्मा काप गई जब पेपर मेँ पूछा गया कक, "सन्तोष आम खाता है " इस वाक्य को
अंग्रेज़ी में ललखो और जवाब में “अनामतवाले” ववद्यार्ीने ललखा की “satisfaction is a general
account”.
2003 - Warne banned for 1 year, 2018 - Warner banned for 1 year. Grammatically &
Statistically speaking, in 2033, an Australian cricketer named Warnest should get a 1 year
ban!
ુ ્,ું ુ
ગામમાું જન પરણવા આવી. જનૈયાઓ ગલ્લે પાન-માવો ખાિા હિા, ત્યાું ગામવાળા કોકે પછ
જન શેમાું લઈને આય્વા સો?
જનૈયા: “બસ” લયને આયવા સીએ.
ગામવાળો: બસ લયને ભલે આયવા પણ જવા ના િો િમે “ખટારો” લયને જ!!!
સુંપ ૂણમ ભારિને બુંધ કરાવવાની દહિંમિવાળો વગમ ક્યા આધાર પર કમજોર કે શોતષિ હોઈ શકે?
ુ ચાપ સહન કયે જય
આજે કમજોર, શોતષિ અને કચડાયેલો િો કહેવાિો ઉચ્ચ વગમ છે , છિાું ચપ
છે .
કાલે જ બસમાું વડોદરા જઇ રહ્યો હિો.
ુ ્:ું ુ કઇ જ્ઞાતિનાું છો સાહેબ?
બાજુની સીટવાળા પટે લ ભાઈએ પછ
મેં કહ્:ું ુ િાહ્ણ!!!
ુ ્:ુંુ િાહ્ણ શેમાું આવે?
િેમણે આગળ પછ
મેં કહ્:ું ુ પૈસા હોય િો “ઓડી”માું આવે અને ન હોય િો “બસ”માું આવે, પણ “આદોલન” કરીને
અનામિ લેવા રોડ પર ના આવે!!

બાપ:ુ ઉંદર મારવાની દવા આપજો
દુકાનવાળો: ઘરે લઇ જવી છે ?
બાપ:ુ ના, અહી જ ખાઈશ અને પછી ઘરે જઈને ઉંદરને મારીશ!
ુ
હૈદરાબાદી હસબુંડ: અગર ઓપરે શન મેં મેકુ કુ છ ભી હો ગયા િો ડોર્કટર સે શાદી કરલો તમ
ુ ?
પત્ની: અઈ....કાયકુ એસા બોલરે જી તમ
હૈદરાબાદી હસબુંડ: બેગમ, ડોર્કટર સે બદલા લેનેકા યહી એક િરીકા હૈ!
છગન: ડોર્કટર સાહેબ, મને એવ ુંુ લાગે છે કે હુું કુ િરો છું.
ડોર્કટર: કેટલા વખિથી એવ ુંુ લાગે છે ?
છગન: હુું ગલડુ ી્ ુંુ હિો ત્યારથી !
પત્ની(પતિને): ક્યાું જવ છો?
પતિ: આપઘાિ કરવા
પત્ની: સાથે થેલી લેિા જવ
પતિ: કેમ?
પત્ની: તવચાર બદલાય િો શાકભાજી લેિા આવજો
ુ માું “ફુગાવો” “ફુગાવો”
એક એમ.બી.એ. થયેલાની પત્નીએ પ ૂછ્ ું ુ આ રોજ રોજ પેપરોમાું અને ડ્ઝ
આવે છે િો એ શુંુ છે ?
પિી : પરણી ત્યારે ત ુંુ ૩૬-૨૪-૩૬ હિી, આજે ત ુંુ ૪૨-૪૦-૪૮ છે . અત્યારે િારી પાસે પહેલા કરિાું
બધ ુંુ જ વધારે છે , છિાું િારી દકિંમિ ઘટી ગઇ છે . આને ફુગાવો કહેવાય!
ુ પહેલીવાર પોિાની ગલમ ફ્રેડડના ખભે હાથ મક્ય
ુ ો અને હળવેકથી બોલ્યા, “I LOVE YOU”
બાપએ
ગલમફ્રેડડુઃ “જોર સે બોલો”
બાપ-ુ “જય માિાજી”

ુ આવ્યો લાગે છે . રાજવથાનમાું “હરણે”
સાલ ુ ખરું ુ ખરું ુ થવા બેઠુું છે , ખરે ખર કબલ્ગ
“ટાઈગર”નો(સલમાન) તશકાર કયો!
હરણ કોઈને ના ફળ્્,ુંુ પછી િે સલમાન હોય કે રાવણ હોય!
ુ જ
એક ઓબ્ઝવેશન, જે બેંકોના સકુ ાની પરુ ુ ષો છે (Kotak, HDFC, IndusInd, Yes) િે બેંકોએ ખબ
નફો કરી છે . જયારે જે બેંકોની સકુ ાની સ્ત્રીઓ છે (ICICI, AXIS, SBI PNB etc.) નકુ સાન કરી રહી
છે !
એક પ્રસુંગમાું એક બહેન પોિાના ઘરવાળાને પાસે ખેંચિા ફોટોગ્રાફરને કહ્,ું ુ “મારો પાડો”
ફોટોગ્રાફર: બહેન, બચિંિા ના કરશો, િમારો જ પાડો છે , િમને છોડીને બીજે ક્યાય નથી જવાનો!
રાજકોટથી છોકરાવાળા સરુ િ છોકરી જોવા આવ્યા. . .
છોકરી: િમે શુંુ કરો છો? .
છોકરો: આપણે રાજકોટમાું રે સકોસમમાું 'ગ્રીન વટીક વ ૂડ'નો બબઝનેસ છે .
છોકરી: એટલે શ?ુંુ .
છોકરો: દાિણ વેચ ુ છું ગાુંડી!
રાણી લક્ષ્મીબાઈ તવશે ચાર લાઈન લખો. આજના તવદ્યાથીનો જવાબ: જયારે કડયા પોિાને ઘરે
હોય છે ત્યારે “રાણી” બનીને રહે છે . પહેલીવાર સાસરે જય ત્યારે “લક્ષ્મી” બનીને જય છે . પછી
સાસરામાું કામ કરિા કરિા “બાઈ” બની જય છે . આ રીિે છોકરીઓ “રાણી લક્ષ્મીબાઈ” બની જય
છે . પછી િે પોિાના પતિને “અંગ્રેજ” સમજીને પોિાની િલવારથી એટલો બધો હેરાન કરી દે છે કે
પેલો પતિ “અંગ્રેજ” નદહ હોવા છિાું “અંગ્રેજી”(દારુ) લેિો થઇ જય છે !
એક રતશયન ભારિ આવ્યો. આંખમાું પ્રોબ્લેમ થવાથી િે આંખના ડોર્કટર પાસે ગયો. ડોકટરે સામે
બોડમ બિાવીને પ ૂછ્,ુંુ “િમે આ વાુંચી શકો છો?”. “CZWEXNOQSTAZKY”
રતશયન: વાુંચી શકુું છું અને હુું એને ઓળખ ુંુ પણ છું . એ મારા મામાનો છોકરો છે !
ુ ી બોલીયે નહીં િેને મૌન વ્રિ કહીયે છીયે
સાધ:ુ અમે વષો સધ

સુંસારી: અમે િેને લગ્ન કહીયે છીયે
ુ જ ભોળા છો, િમને કોઈ પણ બનાવી જય છે !
પત્ની: િમે ખબ
પતિ: શરૂઆિ િો િારા બાપે જ કરી હિી!

હરણે િો રામને પણ ધુંધે લગાડી દીધા હિા િો આ સલમાન જેવાનો િો હરણ સામે શુંુ ર્કલાસ?
ુ ો હિો. હવે િો “સલમાન” પણ
આસારામન ુંુ કહેવ ુંુ છે કે એમને ઈડિેજર િો સોનાલી અને િબ્બન
ચાલશે. અમારુ િો કશુંુ નથી, અમે િો સુંિ લોકો છીએ!
ુ ી બાજુની કોટડીમાું હશે. િો નવા “movie”ન ુંુ નામ હશે
સલમાનખાન જેલમાું આસારામ બાપન
“બજરું ગી બાપ”ુ !
સલમાન નો વકીલ: જજ સાહેબ, સલમાન ટાઈગર છે , કાળીયારનો તશકાર િો કરી શકે ને?
જજ સાહેબ: િમારી વાિ સાચી પણ સમાજમાું ટાઈગરને આમ ખ ૂલ્લો િો ના રાખી શકાયને?
સલમાનખાને પોિાને અલગ બેરેક આપવાની તવિંનિી સત્તાવાળાઓને તવિંનિી કરી
જેલર: કારણ?
સલમાન: કારણ કે આસારામ મને આવ િને કાળું હરણ બિાવ ુંુ કહી કહીને ચીડવે છે !
आललया भट्ट बहोत ही कनफ्यूझ है की “दहरन”को “🦌” मारा और “बेल” “🐃” लमला!
કોટમ ને 13 વષે પણ ખબર ના પડી કે સલમાને દારૂ પીધો હિો કે નદહ અને અમારા બૈરા
ફોન પર ખાલી “Hello” બોલીએ ત્યાુંજ બોલે ઓછો ઢીચજો..!!
િારા અને મારા દહરોમાું ફરક છે દોવિ! જેલની સજ સાુંભળીને “સલમાનખાન” રડી પડયો હિો
જયારે ફાુંસીની સજ સાુંભળીને “ભગિતસિંહ” મશ્ુ કુ રાયા હિા!

દદી: ડોર્કટર સાહેબ, મારી આંખોમાું કોઈ પ્રોબ્લેમ છે . હુું દુરથી કઈ આવત ુંુ હોય િો જોઈ શકુું છું,
પરું ત ુ એ જયારે હુું િેની પાસે જઉં છું ત્યારે ત્યાું કશુંુ પણ હોત ુંુ નથી.
ડોર્કટર: મારા ભાઈ આ નવો રોગ છે અને એને “અચ્છે દદન ડીફીસીયુંસી સીનડ્રોમ” કહેવામાું આવે
છે !
ુ ા થઈ ગયા હિા. એને સરકારી હોસ્વપટલમાું લઇ ગયા.
સુંજુના પગ ભર
ડૉર્કટર: પગમાું ઝેર ફેલાઈ ગ્ ુંુ છે . પગ કાપવા પડશે. પગ કપાઈ ગયા. નકલી પગ લગાવવામાું
ુ ા થઈ ગયા.
આવ્યા. બે દદવસમાું નકલી પગ પણ ભર
ડૉર્કટર: હવે બીમારીની ખબર પડી. જીડસ(પેડટ)નો રું ગ જય છે . આ ડોર્કટર “અનામિ”ના કોટાવાળો
હિો.
ુ ેશભાઈ અંબાણીન ુંુ “નેટ” હવે એમના બાપાન ુંુ નામ લેિા લેિા ચાલે છે . “ધીરુ....ધીરુ....
મક
કાકી: અલી, િારા લગન થઈ ગયા?
છોકરી: હા, કાકી
કાકી: િારો પતિ શ ુ કરે છે ?
છોકરી: પવિાવો!
રાજકોટના થીયેટરમાું એક ભાઈ કોલ્ડડ્રીંર્કસની બોટલ લઈને દર પુંદર-વીસ મીનીટે મોઢામાું બોટલ
ુ ે એના પર ખબ
ુ જ ગવુ સો આવ્યો એટલે બાપએ
ુ એના
લગાવિો હિો. બાજુમાું બેઠેલા બાપન
હાથમાુંથી બોટલ છીનવી લીધી અને એક ઘટુ કે પી ગયા અને પછી પેલાને કહ્,ું ુ “જો આમ પીવાય,
ચલ, લે પકડ િારી બોટલ”
પેલાભાઈ: અરે બાપ ુ હુું િો તવમલ ખાઈને એમાું થકુ િો હિો!
આ દુતનયામાું ત્રણ પ્રકાર ના લોકો હોય છે .
પોઝીટીવ = જે આગળ વધવામાું મદદ કરે
નેગેટીવ = જે આગળ વધિા અટકાવે અને
દરલેદટવ = જે પોઝીટીવ અને નેગેટીવ બુંનેની પથારી ફેરવી નાખે

સ્ત્રીઓ માટે એક ઉત્તમ યોગાસન. સૌથી પહેલા એક ખરુ સી પર માથ ુંુ પાછળ અડકે એમ બેસી જવ.
ુ ો. એક ઊંડો શ્વાસ લઈને બોલો, “ચ ૂલામાું જય
પછી એક ટેબલ લો અને એના પર બુંને પગ મક
ઘરના બધા કામ?”
ઞલમ ફ્રેડડ સાથે બેસીને િળાવમાું જે કાુંકરા નાખીયે છીયે, લઞ્ન પછી એ બધા દાળમાુંથી નીકળિા
હોય છે !
મોટે ભાગે સ્ત્રીઓ ત્રણ વખિ જઈને શોતપિંગ કરે છે . પહેલા વવત ુ જોવા જય છે , બીજીવાર ખરીદવા
જય છે અને ત્રીજીવાર બદલવા જય છે . પરું ત ુ એક વાિ ચોક્કસ છે કે આ ત્રણે વખિે પાણીપરુ ી
ખાવા િો જશે જ!
સગા િારે ય છે , સગા મારે ય છે . ફરીથી ધીમે વાુંચો, બીજો અથમ મળશે.
ુ ા એક સવાલનો જવાબ આપ
ટીચર: ભર
ુ ો: હા બોલો સર
ભર
ુ ાનને પ ૂછડી હિી ને?
ટીચર: હનમ
ુ ો: હા સર
ભર
ટીચર: િો એની માિાને કેમ નિી?
ુ ો(વીચારીને): િમારે મ ૂછો છે ?
ભર
ટીચર: હા
ુ ો : િો િમારા માિાને કેમ નથી?
ભર
ુ ાય
Wife ની દાઢ પડાવ્યા પછી ડૉર્કટર સાહેબે કહ્,ું ુ બોલવા ન ુંુ નહીં. સાલ ું ુ મારાથી ઉત્સાહમાું પછ
ગ્ ુંુ કેટલા દદવસ?, ને બે દાુંિ મારા પણ ઞયા!
તશક્ષક: ગઇકાલે તનશાળે કેમ નહોિો આવ્યો?
ુ ાન મુંદદરમાું "બ્્ટુ ીફુલ ટ્રે જેડી" હિી એટલે.
વટુડડટ: સર, ગઇકાલે અમારા ગામના હનમ
તશક્ષક: "બ્્ટુ ીફુલ ટ્રે જેડી"? એ વળી શ?ુંુ
વટુડડટ: સર, "બ્્ટુ ીફુલ ટ્રેજેડી" એટલે "સદ
ુંુ રકાુંડ"

એક માણસે દુકાનપરથી તસગારે ટન ુંુ પેકેટ ખરીદ્ય.ુંુ પેકેટ પર એણે ચેિવણી વાુંચી જેમાું લખ્ ુંુ હત ુંુ કે
તસગારે ટ પીવાથી ઝાડા થવાની શક્યિા ખરી. એ દુકાન પર પાછો ગયો અને દુકાનદારને કહ્ું ુ આ
ક્ ુંુ તસગારે ટન ુંુ પેકેટ િે મને આપ્્?ુંુ મને િો પેલી કેડસરની ચેિવણીવાળું પેકેટ જોઈએ છે .
પતિના ગળે પોિાના હાથ નાખી પતિને વળગીને પત્ની બોલી: કેવ ુંુ લાગે છે ?
પતિ: ભગવાન શુંકર જેવ.ુંુ ..
પત્ની: એ કેવી રીિે?
પતિ: ભગવાન શુંકરને સાપ વીંટળાયા હિા એવ!ુંુ !
ુ રાિ સમાચાર"ને બદલે "ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડડયા"
છગન: આજે સવારે પેપરવાળાએ ભ ૂલથી "ગજ
નાખી દીધ ુંુ
મગન: હવે શ?ુંુ
છગન: હવે રાિના આઠ વાગવાની રાહ જોઉ છું, પીધા વગર આપણને ઇંગ્લીશ કયાું ફાવે છે ?
જજિંદગીમાું કોઈના પર એકદમ ગવુ સો આવે અને બે થપ્પડ મારવાન ુંુ મન ક્યારે થાય? ત્યારે થાય કે
જયારે આપણે ૨૦ રૂતપયાન ુંુ પેટ્રોલ પરુ ાવિા હોઈએ, કોઈ એકદમ સદ
ુંુ ર છોકરી આવીને પાછળ
ઉભી રહે ત્યારે પેલો પેટ્રોલ ભરવાવાળો આપણને બે ત્રણ વાર પ ૂછે સાહેબ કેટલાન ુંુ પરુ ું ુ ?
મારવાડીનો છોકરો: બાપા, હુું ટીવી જોઉં?
મારવાડી: જો, પણ ચાલ ુ ના કરિો!
ુ ો પહેરીને બેઠા બેઠા ચણી બોર ખાિા હિા.
બાપ ુ ખાટલા પર બરમડ
છગન: વાહ બાપ ુ િમારો િો માભો છે . કેવ ુંુ પડે બાપ,ુંુ જયમાિાજી!
બાપ:ુ હવે વાયડી નો થા મા, મારો િો પહેલેથી જ શોખ આવો ઉંચો છે . સારા કપડા પહેરવા અને
મોંઘા ફ્રુટ ખાવા!

એક મારવાડી શાકભાજીવાળો શાકભાજીનો અઠવાડીએ દહસાબ કરિો. એ પોિાની ડાયરીમાું બધ ુંુ
લખિો, પરું ત ુ નવાઈની વાિ એ છે કે એ કોઈના નામ નહોિો જણિો છિાું કોણે કેટલા પૈસા
આપવાના િે બરાબર કહેિો. મને નવાઈ લાગી એટલે એક દદવસ િેન ુંુ ધ્યાન ચ ૂકવીને ડાયરી લઇ
લીધી િેમાું એણે આ રીિના નામો લખયા હિા. જડી-૮૦, કાળી-૮૮, લાુંબ ુ નાક-૬૫, િોિડી-૭૧,
વાુંદરી-૮૨, માથ ુંુ ખાવ-૫૪, ચોટ્ટી-૫૩, શ્રી દે વી-૯૦, જીડસવાળી-૬૫, હોટ પોલીસવાળી-૫૦, માઈ
વવીટ હાટમ -૬૭, કાળીભેંસ-૭૬, સાિ છછુંદરવાળી-૯૫...વગેરે વગે રે.
“जीवन की वास्तववकता” - बचपन में “HOME WORK”, जवानी में “HOME LOAN”, बुढ़ापेमें
“HOME ALONE”!

પત્ની હોય િો ચુંદા કોચર જેવી નદહ િો નદહ હોય િે સારી. એણે એક જ ઝાટકામાું પોિાના
પતિને ૩૨૫ કરોડ રૂતપયા icicbank માુંથી કાઢીને આપી દીધા. એક આપણી પત્ની છે કે જે રોજે
રોજ આપણા ખીસામાુંથી નોટો કાઢી લે છે !
ુ ા જજિંદગી “કાશ્મીર” જેવી છે . ખબ
ુ સરુ િ િો છે પણ “આંિક” બહુ છે !
શાદીશદ
ઘરે હુું ફોન પર વોટ્સઅપ પર મેસેજ જોિા જોિા જિો હિો. ભ ૂલમાું બાજુવાળાના ફ્લેટમાું ક્યારે
ગયો િે ખબર જ નદહ પડી. આશ્ચયમની વાિ એ થઇ કે સીરીયલ જોવાના ચક્કરમાું બાજુવાળી પણ
મને જોયા વગર “ચા” આપીને જિી રહી. એજ સમયે એનો પતિ ઘરે આવ્યો. મને જોઇને “સોરી”
કહીને ફોનમાું “ફેસબકુ ” જોિો જોિો બાજુવાળાના ફ્લેટમાું જિો રહ્યો!
કાલ દરવાજ પાસે અમારા છાપામાુંથી કોક પ ૂિી કાઢી ગ્,ુંુ પેપર િો અમારે ત્યાું પણ લીક િો
થાય જ છે
એક બેવફાની યાદમા મે જમ ઊઠાવી લીધો. પછી? િેડ પર લગાવી ખાઇ ગયો(બધા ય કાઇ
દારૂડીયા ના હોય)
પીને આવેલો પતિ: ત ુ જડી, કાળી, આંધળી!!!
પત્ની ગવુ સાથી: ત ુ દારૂદડયો, બેવડો, નશેડીયો!!!

પતિ જોર જોરથી હસીને: મારુ શ,ુ હુ િો કાલે સવારે બરાબર થઈ જઈશ. પણ ત ુ િો એવી જ
રહેવાની!!!
બકાનાું તપિાએ બકાની િલાશી લીધી, તસગારે ટ, બબયર બારન ુ બબલ, છોકરીઓના નુંબર તવ.
નીકળ્યા. બાપાએ એને બહુ માયો, બહુ જ માયો અને પ ૂછ્:ુંુ ક્યારન ુંુ ચાલે છે આ બધ?ુ
બકો: બાપા, આ જેકેટ િો િમારુ છે !
ુ ાર...પાણીપરુ ીવાળાને આંખોના નુંબર આવિા નથી. જોયો કોઈ દી ચવમીશ
એક િાજ સવે અનસ
ભૈયો? કારણ નો અભ્યાસ કરિા જણવા મળ્્ ુ કે િેની આજુબાજુ હદરયાલી જ હદરયાલી રહેિી
હોવાથી િેને આંખના નુંબર આવિા નથી!
નારી: હે પ્રભ ુ અમે કરવાચોથ કરીયે છીએ િો પણ અમારા પતિન ુંુ લાુંબ ુ આ્ષ્ુ ય કેમ નથી થત?ુંુ
ુ માટે હત.ુંુ અને કબલ્ગ
ુ માટે પતિને લાબ ુંુ જીવાડવા
પ્રભ:ુ હે નારીઓ, કરવાચોથન ુંુ વ્રિ સિ્ગ
માગિા હોય િો મૌનવ્રિ રાખવાન ુંુ હોય છે , દરે ક અઠવાદડયે 4 દદવસ. (શની-રતવ ફરજજયાિ)
એક પતિદે વ લગ્ન્ન સલાહકાર પાસે ગયા. સાહેબ અમે જયારે આજથી દસ વષમ પહેલા લગ્ન્ન કયામ
હિાું ત્યારે ઓફીસેથી હુું જયારે ધરે જિો ત્યારે મારા પજત્ન હુું બટુ કાઢુું કે િરિજ મને મારા વલીપર
આપી દે િી અને િે વખિે અમે પાળે લો અમારો નાનો કુ િરો મારા ફરિા આંટા મારિા મારિા
ભવયા કરિો અને સાહેબ હવે દસ વષમ પછી હુું જયારે ધરે જઉં છું ત્યારે મારો પાળે લો કુ િરો મને
વલીપર લાવી આપે છે અને મારી ધરવાળી કુ િરાની જેમ ભસે છે .
સલાહકાર: િમે ફદરયાદ શાની કરો છો? હજુ પણ િમને સરખીજ સતવિસ મળી રહી છે . કોપોરે ટ
ક્ષેત્રમાું આ િીયાને “જોબ રોટેશન કહેવામાું આવે છે ”.
ડોર્કટર: બીમારીન ુંુ ચોક્કસ કારણ નથી જડત,ુંુ કદાચ દારૂ પીવાથી આવ ુંુ થત ુંુ હોય.
દદી: વાુંધો નદહ, મારે ઉિાવળ નથી. િમને "ઉિરી" જય પછી આવીશ!!
પત્ની માકે ટમાુંથી પાછી આવી.
પતિ: હુું ધારું ુ છું કે આ બોક્ષમાું કોઈ ખાવાની વવત ુ છે
પત્ની: ઓ મારા પતિ પરમેશ્વર, િમે સાચી ધારણા કરી. અંદર મારા નવા સેડડલ છે !

ુ રાિમા કોઇપણ બીમારીનો રામબાણ ઈલાજ....ધડીક સઇ
ુ જ ભાઇ, હમણા સારૂ થઇ
ગજ
જશે
પતિ: ક્યાું છે ત?ુંુ
પત્ની: િમારા હૃદયમાું
પતિ: સારું ુ , ત્યાું કોઈ બીજી સ્ત્રી સાથે ઝગડો ના કરિી
એક જણાન ુંુ જમા કરાવેલ ું ુ ઇનકમટે ર્કસ દરટનમ ફોમમ પાછું આવ્્.ુંુ િેમાું એક પ્રશ્નનો જવાબ બરાબર
ના લાગ્યો હોવાન ુંુ કારણ જણાવા્ ુંુ હત.ુ
આ પ્રશ્ન હિો, "Number of dependents on you?".
એ ભાઇએ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હિો કે 65 ટકા વસિી જે ટે ર્કસ નથી ભરિી, 2 કરોડ
ુ ેગારો અને છે લ્લે
ગેરકાયદે સર વસાહિીઓ, દે શની જુદી જુદી જેલોમાું બુંધ એક કરોડ જેટલા ગન
800 જેટલા સાુંસદો એ મારા ડીપેડડડટ છે .
ઇનકમ ટેર્કસ તવભાગે જણાવ્્ ુ કે આ જવાબ વવીકાયમ નથી, પેલા ભાઇ હજુ ું તવચારે છે કે આમાું વળી
કોણ રહી ગ્ ુંુ હશે?
પત્નીએ અંગ્રેજી ચોપડી વાુંચિા વાુંચિા કહ્ું ુ કે આ “COMPLETE” અને “FINISH” “માું શુંુ ફરક
છે ?
પતિ: જે રીિે હુું િને મળી ગયો એટલે િારી લાઈફ “COMPLETE” થઇ ગઈ અને ત ુંુ મને મળી
એટલે મારી લાઈફ થઇ ગઈ “FINISH”. પતિને તસતવલ હોવપીટલમાું ભરિી કરવામાું આવ્યો છે !
ગરમી હજુ એવી ક્યાું પડી છે દોવિ. હજી કેટલાયના ઘમુંડ ઓગળ્યા નથી!

15 એતપ્રલથી “ઇ મેમો” શરૂ થાય છે . જેમાું મેમો સાથે cctv image પણ મોકલશે. પરણેલાઓએ
સાચવવ(ુંુ પાછળ કોઈ બીજીને બેસાડી હોય િો જોખમ), બાકી પરુ ાવા ઘેર જશે.

મોટાભાગના કોમનવેલ્થના ચુંરકો િો છોકરીઓને જ મળ્યા છે , છોકરાઓ િો “ભારિબુંધ” કરવામાું
પડયા છે !
ુ ાએ એર હોવટેસને કહ્,ું ુ િમારો ચહેરો અવસલ મારી ઘરવાળી જેવો જ છે !
ભર
એરહોવટેસ ખીજણી અને બોલી “મગ
ુંુ ો રહેજે અને સખણીનો બેસ!”
ુ ો બબડયો: િારી ભલી થાય, આનો િો જીભડો ય સેઇમ ટુ સેઈમ!
ભર
આજકાલ િો ્.ુ પી.વાળી પત્ની વાિ વાિમાું GST બોલ્યા કરે છે . ગમે િેવી ચચામ થિી હોય બસ
વાિ GST કરીને ઉડાવી દે છે . આખરે આ GSTથી િુંગ આવીને મેં પ ૂછ્ ુંુ કે ત ુંુ વાિવાિમાું GST
બોલીને કેમ ચાલી જય છે ? િારો હેત ુ શુંુ છે ? અને એણે જે જવાબ આપ્યો િે સાુંભળીને હુું બેહોશ
થિો બચી ગયો. િેને કહ્,ું ુ G=गलती, S=लसफथ, T=तम्
ु हारी है !
પત્ની: િમેં હમેશા મારા તપયેર આવવાન ુંુ કેમ ટાળો છો ?
પતિ: મારો તનયમ છે ,જયાું છે િરાઈ ગયા હોઈએ ત્યાું ફરી જવ ુંુ નદહ !
સવારે પતિ ભગવાનને પ્રાથમના કરિો હિો, “'પ્રભ ુ ! આટલા બધાું દુ:ખો? મારી ભ ૂલ શ?ુંુ એક િો
બિાડ?'' અને પ્રાથમના ફળી!
સાુંજે પત્ની કહે છે : ''ચાલોને, આપણા લગ્નની સીડી જોઇએ!''
કેટલાક લોકો ધમમના નામે લડે છે િો કેટલાક લોકો ધનના નામ પર લડે છે , િો કેટલાક લોકો
જતિના નામ પર લડે છે . ફર્કિ પતિ-પત્ની જ એવા છે કે જે તનવવાથમ ભાવે વગર કારણે લડે છે !
લગ્નના બે દદવસ પછી વરરાજો િેની ઘરવાળી લગ્ન પહેલા જે બ્્ટુ ી પાલમરમાું િૈયાર થઇ હિી
ત્યાું ગયો. ત્યાું જઈને બ્્ટુ ીપાલમરવાળીને એક બોર્કસમાું “I Phone 7” બગફ્ટમાું આપીને Thank you
કહીને ચાલ્યો ગયો. બ્્ટુ ી પાલમરવાળી િો રાજીના રે ડ થઈને બોર્કસ ખોલ્્ ુંુ િો અંદરથી “Nokia
1100” મોબાઈલ નીકળ્યો અને એક બચઠ્ઠીમાું લખેલ ું ુ હત,ુંુ “SAME FEELING HERE”

પતિ-પત્ની સોફા પર બેઠા હિા. પત્ની એના મોબાઈલ પર કઈ ટાઈપ કરિી હિી. ત્યાું જ પતિએ
ુ ેલા ફોનમાું મેસેજનો ટોન વાગ્યો. પતિ રસોડામાું ગયો િો ફોનમાું પત્નીનો
રસોડામાું ચાિ કરવા મક
જ મેસેજ હિો પાછા આવો િો ગે સ બુંધ કરિા આવજો!
ુ લાઈટ હિી િે મને
એક નાનકડા ATM મશીન માટે બે એરકડડીશનર અને ચાર ટ્બ
ુ ના આપત ુંુ હત!ુંુ
“એડવાયરમેડટ” બચાવવા માટે રસીદ તપ્રડટ નદહ કરવાની સચ
બેંક બાંધ થવાના વખતે એક મહહલાનો મીઠા અવાજમાાં ફોન આવ્્ો કે હુ ાં દસ મીનીટમાાં આવુ ાં છાં.
મેનેજરે કહ્ુાં કે બેંક બાંધ કરીએ છીએ. પેલીએ પ્્ારથી મીઠા શબ્દોમાાં કહ્ુાં પ્લીઝ, હુ ાં આવુાં છાં.
મેનેજરે કલાકસ ને રોકાવા કહ્ુ.ાં મેનેજરને સુદર
ાં સ્ત્રી આવશે કરીને મનમાાં ને મનમાાં ગલગલી્ા થવા
માાંડયા. થોડી જ વારમાાં એક જાડી, કાળી અને કદરૂપી સ્ત્રીએ પ્રવેશ ક્ો અને મેનેજરને ચેક આપી
કેશ આપવા કહ્ુ.ાં એને જોઇને મેનેજરનો ઈરાદો બદલાઈ ગ્ો. મેનેજરે કહ્ુાં કેશ બાંધ થઇ ગઈ છે ,
કાલે આવજો. એના ગ્ા પછી પેલા કલાકે મેનેજરને કહ્ુાં જો તમારે કેશ નહોતી આપવી તો પછી
મને શુાં કામ રોક્યો? મેનેજર(કલાકસ ને): જો ભાઈ હુ ાં તો એને મદદ કરવા માાંગતો હતો પણ બેંકનો
લેખખત નન્મ છે કે “If Words & Figures Don't Match, Payment Will Be Declined”.
દારૂના લીધે બરબાદ થ્ેલ બાપુએ કસમ ખાધી, ને ઘરમાાંથી દારૂની ખાલી બોટલો ફેકવા લાગ્્ા,
ે ી ફેકી ને બોલ્્ા: તારા લીધે મારી નોકરી ગ્ી
પેહલ
બીજી ફેકી: તારા લીધે મારુાં ઘર ગયુ ાં
ત્રીજી ફેકી: તારા લીધે મારુાં બૈરુાં ગયુ ાં
ચોથી ભરે લી નીકળી, તો કહે, તુ ાં સાઈડમાાં આવી જા આમાાં તારો કઈ વાાંક નથી
હહન્દી આપણી માત ૃભાષા છે તો નપત ૃભાષા કેમ નહહ?
પપ્પુ: કારણ કે મમ્મીએ પપ્પાને કોઈ હદવસ બોલવા જ નથી દીધા!
આજે રજા હોવાથી પત્નીએ કહ્ુાં કે ઠાંડીની શરૂઆત થઇ ગઈ છે , તમારી પાસે વુલન મોજા નથી,
ચાલો બજારમાાં જઈને લઇ આવીએ. ત્રણ કલાક નવનવધ દુકાનોમાાં ફ્ાસ પછી ઘરે પાછા ફરતી
વખતે સાથે ત્રણ વુલન કુતી, બે શાલ, બે લેડીઝ જેકેટ, એક લેડીઝ સ્વેટર, સ્ટોલ, લેગીન્ગ્સ હતા
અને મારે માટે આશ્વાસન...“ અહહ્ાાં સારા કલર નથી મળતા, પછી મોલમાાંથી લઇ આવીશુ!ાં ”

પાંહડત: દુનન્ાનો સોથી લાબો તહેવાર ક્ો?
પરણેલો: ધરવાળી.
પાંહડત: એ કેવી રીતે?
પરણેલો : વષસમાાં કેટલી વાર મનાવવી પડે.
પુરુષો માટે બ્લડપ્રેશરનો “ઘરગથ્થુ” ઈલાજ. “High” થઈ જા્ તો "પડોશણ" સાથે ૨૦ નમનનટ સુધી
વાત કરો, “Low” થઈ જા્ તો "ઘરવાળી"થી ફક્ત ૫ નમનનટજ વાત કરો. ખાસ નોંધ: આ ઈલાજ
પોતાના હહસાબે અને જોખમે કરવો, આની “આડઅસર” માટે મારી કોઈ જવાબદારી નથી

છોટુ: મમ્મી તમે મને ખોટુાં કીધુ ાં હતુ ાં
મમ્મી: I told you, every time please speak in English.
Chotu: Ok Mom you lied to me
Mom: When my son?
Chotu: You said that my younger sister is an angel
Mom: Yes, she is
Chotu: So why didn't she fly when I threw her from our balcony!
Mom: ડોબા...બુદ્ધિના બારદાન...ગધેડા...ક્યાાં ફેંકી છોકરીને?
Chotu: Relax mom, was just checking if you still talk in English with me!!!!
Moral: મગજ છટકે ત્્ારે માત ૃભાષા જ ્ાદ આવે! અંગ્રેજી સારુાં છે , પણ ગુજરાતી તો મારુાં છે !
ુ પર તવદે શી છોકરીઓ સાથે જ કેમ ચેટીંગ કરો છો?
પત્ની: િમે ફેસબક
ુ રી રહ્યા છે ?
પતિ: િને એમ લાગે છે કે ભારિના આંિરાષ્ટ્રીય સબુંધો એકલા મોદીને લઈને જ સધ
પપ્પા(દીકરીને): મીની, ત ુંુ મને પપ્પા કહેિી હિી અને હવે ડેડી કહેવાન ુંુ કેમ શરુ ક્?
ું ુ
દીકરી: કમ ઓન ડેડી, પપ્પા કહેવાથી બલપન્વટક ખરાબ થઇ જય છે !
ુ ુ નહીં.
ડોર્કટર : રાત્રે ટે ડશન લઇને સવ
દરદી : િો અમારે શુંુ ઘરવાળીને પીયર મોકલી દે વી?
એક સ્ત્રી ચુંપલવાળાની દુકાને ગઈ અને કહ્ું ુ ચુંપલ બિાવો
ચુંપલવાળો: કેટલો નુંબર?

સ્ત્રી: ૩૪
ચુંપલવાળો: બહેન, મગજમાું ધ્યાનથી તવચારો કે શુંુ લેવા નીકળ્યા હિા?
એક મોટી કું પનીમાું ચીફ ઓદફસરની જગ્યા પર ઇડટરવ્્ ુંુ લેવામાું આવ્યા. એક એડજીનીયર, એક
ુ જ પ્રશ્નો
સાયડટીવટ અને એક એકાઉડટડટ ઇડટરવ્્ ુંુ આપવા આવ્યા. દરે કને એકપેપરમાું ખબ
પ ૂછવામાું આવ્યા એન છે લ્લે એક સવાલ હિો બે વત્તા બે કેટલા થાય. એડજીનીયરે બધા સવાલોના
ુ ાકાર, ભાગાકાર અને બીજી ગણિરીઓ કરીને આપ્યા અને છે લ્લા સવાલનો જવાબ
જવાબ ગણ
ુ જ તવચારીને લખયો બે વત્તા બે બરાબર ચાર થાય. એજ રીિે સાયન્ડટસે પણ બધા સવાલોના
ખબ
જવાબ લખીને છે લ્લા સવાલનો જવાબ ચાર કહ્યો. એકાઉડટડટને પણ ગણિરી કરીને બધા
સવાલોના જવાબો આપ્યા અને છે લ્લા સવાલ બે વત્તા બે નો જવાબ આપ્યો “ િમારે કેટલો જવાબ
જોઈએ છે ? એકાઉડટડટ તસલેર્કટ થઇ ગયો.
ુ ો: કયો ફોન જોઇએ છે ? બોલ હાલ લાવી દવ િને
ભર
ભ ૂરી: સફરજનમા એક ભટકુ ભરે લ હોય એવો
ુ ો: ગાુંડી એવા એઠા ફોન ન લેવાય!
ભર
ઘમુંડ શેનો કરું ુ દોવિ, આજે માટી ઉપર, કાલે માટી નીચે!
ુ ાર અને દૂ ધી.
બકો: આ લે, ટીંડોળા, ગવ
બકાની બૈરી: ફરી આવ ુંુ વાસી શાક ઉપાડી લાવ્યા. કેટલીવાર કહ્ું ુ કે શાક ખરીદિી વખિે શાક કેવ ુંુ
છે િે જોવાન,ુંુ શાકવાળી કેવી છે િે નદહ!
આદફ્રકાની ટુર હિી. પયમટકોને બે હરોળમા ઊભા રે વાન ુંુ કહેવામાું આવ્્.ુંુ હીના ટુરવાળા નવ
પદરણીિ જોડીઓ અને કેશરી ટુરવાળા સીનીયર તસટીઝન.
ટૂર મેનેજર સરુ િી, એણે સાવ સીધ ુંુ બોલી નાખ્:ુંુ હાથમા મહેંદીવાળા જમણી બાજુ જવ,
માથે મહેંદીવાળા ડાબી બાજુ.
પતિ: ક્યાું છે ત?ુંુ
પત્ની: િમારા હૃદયમાું!

પતિ: સારું ુ , પણ ત્યાું કોઈ બીજી લેડીઝ જોડે ઝગડો ના કરિી!
લુંડનમા એક સરદારજીએ દુકાનવાળાને કહ્,ું ુ સસોવન ુંુ િેલ આપો. પેલાએ કહ્ું ુ ત ુંુ સરદારજી છે ?
સરદારજી: હા, છું પણ મને થોડા સવાલોના જવાબ આપ, જો કોઈ “ઓલીવ ઓઈલ” માુંગે િો િે
“ઇટાબલયન” છે ?, જો કોઈ હલાલન ુંુ માુંસ માગે િો િે મસ્ુ વલમ છે ?, જો કોઈ “િાકો” માુંગે િો િે
મેસ્ર્કસકન છે ?, દુકાનદારે બધા સવાલના જવાબમાું ના પાડી.
સરદારજી: િો પછી મેં “સરસોવ”ન ુંુ િેલ માુંગ્્ ુંુ િો િે મને કેમ પ ૂછ્ ું ુ કે “ત ુંુ સરદારજી છે ?”
દુકાનદાર: એટલા માટે કે આ “વાઈન શોપ” છે !
ુ ર” છે
પતિ(પત્નીને): સેલ્ફ કું ટ્રોલ િો કોઈએ િારી પાસે શીખવો જોઈએ, શરીરમાું આટલી બધી “શગ
પણ મજલ છે કે કોઈ દદવસ જુબાન પર આવવા દીધી હોય!
સમય સમય ની વાિ છે તમત્રો, જે અંગ્રેજ આપણને ગરીબ અને ગામદડયા કહેિાું હિાું, આજે
એમનાું બૈરાઓ IPL માું નાચે છે !
ુ બ “ઓમ”નો અવાજ આપણા મગજના થોડા ભાગોને એર્કટીવેટ કરે છે .
એક િાજેિરના સુંશોધન મજ
પણ “સાુંભળો(પત્ની િરફથી)”નો અવાજ પરુ ુ ષોના આખા શરીર અને મગજને િરિ જ એર્કટીવેટ
કરી નાખે છે !

સાસ:ુ વહુ બેટા આખ ુંુ રસોડુું ફેંદી નાખ્ ુંુ પણ વેલણ જડત ુંુ નથી.
વહુ: િમારા દદકરાને પ ૂછો ક્યાુંક સુંિાડ્ ુ હશે..
સાસ:ુ િો ઠીક મને િારા સસરા ઉપર વહેમ હિો!
છગન એક વાર કારમાું જિો હિો. ત્યાું ટ્રાદફક તસગ્નલ પર કાર ઉભી રહી. એક કોલગલમ ત્યાુંથી
પસાર થિી હિી. એ છગનની પત્નીની તવડડો પાસે આવી અને બોલી, “પહેલા પૈસા લઇ લેજે,
પછી એ બહુ નાટક કરે છે ”. છગન હોવપીટલમાું છે !

गांव में एक स्त्री र्ी। वह आपने पतत को पत्र ललखना चाहती र्ी, पर अकप लशक्षक्षत होने के
कारण उसे यह पता नहीं र्ा कक पूणवथ वराम(Full Stop) कहां लगेगा। इसीललये उसका जहां मन
करता र्ा वहीं पूणवथ वराम लगा दे ती र्ी। तो एक बार उसने अपने पतत को कुछ इस प्रकार
गचठ्ठी ललखी, दे खखए पूणथ ववराम का आतंक:

मेरे प्यारे जीवनसार्ी मेरा प्रणाम आपके चरणो मे. आपने अभी तक गचट्टी नहीं ललखी मेरी
सहे ली को. नौकरी लमल गयी है हमारी गायको. बछडा ददया है दादाजीने. शराब की लत लगाली
है मैने. तम
ु को बहुत खत ललखे पर तम
ु नहीं आये कुत्तेके बच्चे. भेड़ड़या खा गया दो महीनेका
राशन. छुट्टी पर आते समय ले आना एक खब
ू सरू त औरत. मेरी सहे ली बन गई है और इस

समय टीवी पर गाना गा रही है हमारी बकरी. बेच दी गयी है तुम्हारी मां. तुमको बहुत याद कर
रही है एक पडोसन. हमें बहुत तंग करती है . तुम्हारी चंदा। पररणाम: पतत का हाटथ ़िेल।

મોદી સાહેબ, લુંડન ગયા છે િો પાછા આવિા પેલા માલ્યા જોડેથી 11 હજર કરોડ રૂતપયા લેિા
આવજો ભારિના ATM ખાલી છે !
એક કુ િરાને બીજી ગલીના કુ િરા સાથે ક્યારે ય ના ભળે પણ કુ િરા પકડવાની ગાડી આવે ત્યારે
ુ કું ઇક થઇ રહ્ ુ છે .
બધા એક થઈ ભસવા માુંડ.ે આ દે શમાું આવજ
એમ્પ્લોઈ: સાહેબ, મેં મારું ુ આધાર કાડમ સેલેરીના એકાઉડટ સાથે લીંક નથી ક્ું ુ િો પણ મને ગે સની
સબસીડરી મળી છે .
સાહેબ: ગાુંડા, એ ગેસની સબસીડરી નથી, એ િો િારું ુ આ વરસન ુંુ ઇડિીમેડટ રૂ.૧૬૮.૫૦ આપ્્ ુંુ છે !
મોદીજી લુંડન ગયા એ ભારિ માટે મહત્વનો દદવસ હિો. નરે ડર મોદી લુંડનમાું, લબલિ મોદી
લુંડનમાું, નીરવ મોદી લુંડનમાું, તવજય માલ્યા લુંડનમાું “મનકી બાિ” ચાય પે ચચામ માું કરી હશે.
માયા કોડવાનીને એના ભગવાને બચાવી દીધા પણ બાબ ુ બજરું ગીના ભગવાનની હાલિ જ ખરાબ
છે િો એ ભગવાન બબચારા શુંુ કરે ? સમજનારને ઈશારો કાફી છે .

मंददरो मे सब कुछ तो ष्स्त्रयो के नाम पर होता है जैसे आरती, वंदना, साधना, पूजा, ज्योतत,

अचथना, पचु पांजलल और पुरुष के नाम पर क्या होता है ? केवल घंटा और उस बेचारे को हर कोई
बजा के चला जाता है , बेचारे आदमी!

Haridwar Tourismकी खतरनाक ऐडवरटाइज: "इससे पहले की कोई आपको लाये
मटकी में या जार में कुछ ददन तो गज
ु ाररये ष्जन्दा हररद्वारमें !"
एक पेड़ पर ऊकलू बैठते र्े. एक ददन पेड़ काट ददया गया. पेड़ बहुत खश
ु हुआ! सोचा, मर कर
ही सही, उकलुओं से पीछा तो छूटा। मगर पेड़ की खश
ु ी उस वक़्त ख़ाक में लमल गई जब उसकी
लकड़ी से संसद भवन की कुलसथयाँ बना दी गयीं. तारीख़ गवाह है आज भी उन कुलसथयों पर
'ऊकलू' ही बैठते हैं...!!

પપ્પા: કેટલા ટકા આવ્યા?
બેટો: પપ્પા 80% આવ્યા
પપ્પા: પણ માકમ શીટમાું િો 40% લખયા છે ને!
બેટો: પપ્પા એ િો આધાર કાડમ બલિંક કરશુંુ એટલે બીજ 40% સીધા બેંકમાું જમા થશે!

ુ ળું જો્.ુંુ એણે
એક ભાઈ લુંડનમા ફરિા ફરિા એક દુકાનમાું ગયા. ત્યાું િેમણે એક ઉંદરન ુંુ પિ
ુ ળાના ૧૦ પાઉડડ અને એની વટોરીના ૧૦૦ પાઉડડ.
દુકાનદારને ભાવ પ ૂછયો િો દુકાનદારે કહ્ું ુ પિ
ુ ળું ખરીદી લીધ ુંુ અને કહ્ું ુ મારે વટોરીન ુંુ કામ નથી. એ લઈને બહાર નીકળ્યો િો
પેલા ભાઈએ પિ
એણે જો્ ુંુ િો ગટરમાુંથી થોડા ઉંદર એની પાછળ આવવા માુંડયા. એટલે એ ભાગવા માુંડયો િો
ુ ળું
પાછળ ઉંદરના ટોળાના ટોળા આવવા માુંડયા. પેલા ભાઈએ ગભરાઈને દોડીને એ ઉંદરન ુંુ પિ
નદીમાું નાખી દીધ.ુંુ િો બધા ઉંદરો એ પ ૂિળાની પાછળ નદીમાું કુ દી પડયા અને મરી ગયા. એ
પાછો દુકાનમાું આવ્યો એટલે દુકાનદારે િેને પ ૂછ્ ું ુ કે ત ુંુ વટોરી માટે પાછો આવ્યો છે ?
ુ ળું છે ? એવ ુંુ હોય િો
પેલો માણસ: ના પણ િમારી પાસે ભારિના કોઈ રાજકીય નેિાન ુંુ આવ ુંુ પિ
મને આપો અમારે ત્યાું નેિાની પાછળ ઉંદરો જેવી જ જમાિ આંખ મીચીને દોડે છે !
माकथ झुकरबगथकी कार ददकलीमें एक ददकलीवालेकी कारसे टकराई. ददकलीवाला आदमी गुस्सेमें तू
जानता है मै कौन हूँ?

माकथ: हाँ! तू जसपाल लसंह है । तेरे 237 दोस्त है । ष्जसमें 35 लेडीज हैं। इसमें 10 का तेरी बीबी
को नहीं पता। तेरा वपछला holiday Thailand में र्ा। और वहाँ से तन
ु े...
ददकली वाला आदमी: बस कर यार गलती मेरी र्ी।

કું ઈક િો ભણેલી ગણેલી હશે આ “ગરમી”, નદહ િો આટલી બધી ડીગ્રી લઈને કોણ ફરે છે ?
ુ ડે ધોિે હી સકુ ાય જિા હૈ” ઔર “પહેરિે
હમારે શહરમે ગરમીકા એ આલમ હૈ “ગાલીબ” કી “લગ
હી ભીના હો જિા હૈ!”
ુ ો. એ કઈ કહે
એકવાર ટેક્ષી ઉભી રાખવા બેઠેલા પેસજ
ું રે પાછળથી ડ્રાઈવરના ખભા પર હાથ મક્ય
ુ મારીને ટે ક્ષી ફૂટપાથ પર ચઢાવી દીધી. પેસજ
િે પહેલા ડ્રાઈવરે ગભરાઈને બમ
ું રે માફી માુંગિા
ુ ીશ િો ત ુંુ આટલો બધો ગભરાઈ જશે.
કહ્ું ુ કે મને ખબર ન હિી કે હુું િારા ખભા પર હાથ મક
ડ્રાઈવર: સાહેબ, એમાું િમારો વાુંક નથી. આજે હુું પહેલીવાર જ ટે ક્ષી ચલાવ ુંુ છું, છે લ્લા પચ્ચીસ
ુ દાગાડી” ચલાવિો હિો!
વરસથી હુું “મડ
સાલ ું ુ ચણાનો લોટ કોકને છૂટો મારો િો સામેવાળાને “ખમણ” વાગે એવી ગરમી છે !
એક કુું વારા ભાઈએ જહેરખબર છપાવી મગજ છે પણ ખાવાવાળી જોઈએ છે !
પતિ: હુું િારા માટે જન આપી શકુું છું
પત્ની: એ િો કોઈ પણ આપી શકે, મારી જોડે જીવીને બિાવો િો ખરા!
બાપ ુ અમેદરકામાું નદીના દકનારે બેઠા બેઠા પાણીમા પથ્થર નાખિા હિા. ત્યાુંથી અમેદરકાના ભ ૂરયા
નીકળ્યા. િેને પાણી ઊયડૂ િો િે બોલ્યા, How do you do ??
બાપ:ુ ઊયડૂ ઇ ઊયડૂ હવે નહી ઉડે
નેપોબલયન બોનાપાટે કહ્ું ુ હત ુંુ કે એક જ દુશ્મન જોડે વારું વાર લડવ ુંુ નદહ જોઈએ, નદહ િો િમે
ુ કૌશલ્યના દાવ િેને શીખવી દે શો. પતિ-પત્નીના સબુંધોમાું પણ આજ થાય છે .
િમારા િમામ ્દ્ધ

ુ
બુંને યોધ્ધા એક બીજના દાવોથી એટલા બધા પદરબચિ થઇ ગયા હોય છે કે િેમની વચ્ચે ્દ્ધ
ચાલત ુ જ રહે છે , કોઈ હલ નથી નીકળિો
પદ્માવિીન ુંુ પદ્મવિ કરીને ban હટાવી શકાિો હોય િો શરાબન ુંુ શરબિ કરવાની વ્યવવથા કરોને!
ુ રાિી
-િરવયો ગજ
સુંગીિ શીક્ષક : રાવણ પાસે એવી કઈ કળા હિી , જે બીજ કોઈ માણસ પાસે નહોિી ?
તવદ્યાથી:- રાવણ એકલો જ સમ ૂહ ગીિ ગાઈ શકિો...
ુ માું છોકરાઓ પણ કેટલા બધા સુંવકારી થઇ ગયા છે કે છોકરીની તવદાય વખિે માું-બાપ
આ કળ્ગ
કરિા પણ વધારે મહોલ્લાના છોકરાઓ રડે છે
એકવાર રોડ ઉપર એક સ્ત્રી અને પરુ ુ ષની કાર સામસામે અથડાઈ ગઇ. બુંનેની કાર િદ્દન નકામી
થઇ ગઇ. સારા નશીબે બુંનેને કોઈ ઈજ નહીં થઇ અને બુંને પોિ પોિાની કારમાુંથી જેમિેમ બહાર
ુ ુ ષે બહાર નીકળીને પેલી સ્ત્રીને ગાળો દે વા માુંડી. બબડવા લાગ્યો કે સ્ત્રીઓને
નીકળ્યા. પેલા પર
મોટર ચલાવિા જ નથી આવડત.ુંુ એમને િો લાઈસડસ નહીં આપવ ુંુ જોઈએ. સ્ત્રીઓ િો મ ૂખમ હોય
છે . પેલી સ્ત્રીએ આ બધ ુંુ સાુંભળીને હસિા હસિા કહ્ું ુ ભગવાને આપણને આટલા ખરાબ
અકવમાિમાુંથી બચાવ્યા માટે િેનો આભાર માનવો જોઈએ. હવે જે થવાન ુંુ હત ુંુ િે થઇ ગ્.ુંુ મારી
ગાડીમાું આ એક વાઈનની બોટલ પડી છે િે આપણે બચી ગયા િે માટે સેલીિેટ કરીએ. એટલે
પેલો ઠું ડો પડયો અને અડધી બોટલ વાઈન ગટગટાવી ગયો. પછી િેણે પેલી સ્ત્રીને પ ૂછ્ ું ુ કે કેમ
િારે વાઈન નથી પીવો? એટલે પેલીએ બાટલીન ુંુ ઢાકણ બુંધ કરિાું જવાબ આપ્યો નાું, મારે નથી
પીવો હુું િો પોલીસના આવવાની રાહ જોઉં છું!
બોધ: સ્ત્રી એ ભગવાનન ુંુ હોતશયાર અને ચતરુ સિન છે , એમની જોડે કોઈ દદવસ માથાકટ
ૂ કરવી
નહીં!
એક કતવ સુંમેલનમાું એક બહેને જણીિા કતવ સરુ ે શ દલાલને પ ૂછ્ ું ુ હત,ુંુ િમે કતવિા શી રીિે
બનાવો છો? મારે શીખવ ુંુ છે ...'
સરુ ે શ દલાલે સરસ જવાબ આપ્યો હિો, “બેન, હુું સરુ ે શ દલાલ છું, િરલા દલાલ નથી!”

ુ ા હોટ સીટ ઉપર પહોચી ગયા. પાુંચ કરોડ માટે છે લ્લો સવાલ
કોન બનેગા કરોડપતિમાું લખભ
બાકી હિો અને એમની પાસે ફોન ઓ ફ્રેડડ લાઈફ લાઈન બાકી હિી. અતમિાભ બચ્ચને સવાલ
ુ યો કે અબ આખરી સવાલ. િૈયાર હો લખભ
ુ ા? એટલે લખભ
ુ ાએ હા પાડી.
પછ
અતમિાભ: નીચેમાુંથી ક્ ુંુ પક્ષી માળો નથી બાુંધત?ુંુ
૧) ચકલી, ૨) કબ ૂિર, ૩) કાગડો, ૪) કુ કુ
ુ ા: એ વીશે મને કઈ ખબર નથી
લખભ
અતમિાભ: િમારી પાસે ફોન ઓ ફ્રેડડ લાઈફ લાઈન હજુ બાકી છે . િે વાપરી શકો છો.
ુ ા: હુું મારી છે લ્લી લાઈફ લાઈન ફોન ઓ ફ્રેડડનો ઉપયોગ કરવા માુંગ ુ છું.
લખભ
અતમિાભ: ત્રણ જણામાુંથી કોને ફોન કરવા માુંગો છો?
ુ ા: કનકતસિંહ બાપન
ુ ે
લખભ
અતમિાભ: એ આપ કે ક્યાું લગિે હૈ?
ુ ા: બાપ ુ એટલે તપિા
લખભ
ુ ાયા જિા હૈ. લખભ
ુ ા કે
અતમિાભ: ઐસે િો મેને દે ખા હૈ કે સૌરાષ્ટ્રમેં સબ લોગ કો બાપ ુ કરકે બલ
બાપ ુ કો ફોન લગાયા જય. ફોન લાગે છે
ુ ા: બાપ ુ હુું પાુંચ કરોડના છે લ્લા સવાલ પર આવી ગયો છું. િમે મને છે લ્લા સવાલનો જવાબ
લખભ
આપવામાું મદદ કરો. સવાલ છે નીચેમાુંથી ક્ ુંુ પક્ષી માળો નથી બાુંધત?ુંુ
૧) ચકલી, ૨) કબ ૂિર, ૩) કાગડો, ૪) કુ કુ
કનકતસિંહ બાપ:ુ એમાું શુંુ પ ૂછવાન ુંુ જવાબ છે કુ કુ
ુ ા: ફાઈનલ જવાબ – કુ કુ
લખભ
ુ ાએ કનકતસિંહ બાપન
ુ ે પ ૂછ્ ું ુ
અતમિાભ: આપ પાુંચ કરોડ રૂતપયા જીિ ગયે હૈ! ઘરે આવીને લખભ
બાપ ુ િમને કેવી રીિે ખબર કે કુ કુ માળો નથી બાુંધત?ુંુ
કનકતસિંહ: મ ૂરખના સરદાર, આ આપણા ઘરના ઘદડયાળમાું પેલ ું ુ ટકોરા સાથે બહાર આવીને કુ કુ
બોલે છે એણે ક્યાું માળો બાુંધ્યો છે ? એટલ ું ુ પણ િને દે ખાત ુંુ નથી?
કોઈને કહો કે િહ્ાુંડમાું ૩૦૦ અબજ િારા છે િો માની લેશે. પણ િેને કહો કે બાકડાનો કલર િાજો
છે , બેસિો નહીં, િોય આંગળી અડાડશે જ!
એકવાર વહુ પોિાની સાસ ુ પાસે ગઇ અને કહ્ું ુ

ુ ાું, કાલે રાિે મારે એમની જોડે લડાઈ થઇ ગઇ
વહુ : સાસમ
ુ પ્રેમથી વહુને સમઝાવિા કહ્ું ુ
સાસએ
સાસ ુ : બેટા, એમાું શુંુ થઇ ગ્,ુંુ આવ ુંુ િો પિી-પત્ની વચ્ચે ચાલ્યા જ કરે
ુ ી પ્રેમાળ વાણી સાુંભળીને વહુએ કહ્ું ુ
સાસન
ુ ાું, એ િો મને પણ ખબર છે ....પણ હવે લાશન ુંુ શુંુ કરીશ?
વહુ : સાસમ
ુંુ
એક દદવસ સરદારજીને ત્યાું ચોર આવ્યો. સરદારજીએ ચોરને જોયો એટલે ચોર ભાગવા માુંડયો.
સરદારજી પણ ચોરની પાછળ ભાગિા ભાગિા આગળ નીકળી ગયા અને ચોર સામે જોઇને
બોલ્યા, એક િો ચોરી કરવી છે અને મારી સાથે જ “રે સ” લગાવવી છે ?
એક દીકરીએ ફેસબકુ પર એક મેસેજ ટે ગ કયો કે “અગર મા-બાપને સાચવવાની જવાબદારી
દીકરીની પાસે હોિ ને િો દુતનયામાું ક્યાુંય વ ૃદ્ધાશ્રમ ના હોિ”. એક દદકરા એ બહુુંજ સદ
ુંુ ર જવાબ
આપ્યો કે, “જો દીકરી સાસરીમાું સાસ-ુ સસરાને માું-બાપની જેમ સાચવેને િો દુતનયામાું એકપણ
વ ૃદ્ધાશ્રમ ના હોિ”!
કબર અને કદર બે સરખા છે , જે જીવિાું ક્યારે નથી મળિા
ભગ ુ ભુંગારીયાની દુકાનમાું એક કટોરામાું બબલાડી દૂ ધ પીિી હિી. ત્યાુંથી પસાર થિા ભભ ૂિમલ
ુ વેચિો હિો એટલે િેન ખબર પડી ગઈ કે એ કબ
મારવાડીએ િે જો્.ુંુ એ પોિે એડટીક વવતઓ
ૂ
જ દકિંમિી કટોરો છે અને ભગ ુ ભુંગારીયાને કશી ખબર નથી. એટલે િેણે ભગ ુ ભુંગારીયાને પ ૂછ્ ુંુ
િારે બબલાડી વેચવી છે . ૧૦૦૦૦ રૂતપયા આપીશ. રકઝક કરિા સોદો ૧૫૦૦૦ રૂતપયામાું પિાવ્યો.
પછી ભભ ૂિમલે કહ્ું ુ આ કટોરો િારે શુંુ કામનો? એ પણ મને વેચાિો આપી દે , એના પણ િને
૨૦૦ રૂતપયા આપીશ. ભગ ુ ભુંગારીયાએ નાું પાડી એટલે ભભ ૂિમલે ભાવ વધારિા વધારિા ૨૦૦૦
ુ ી લઇ ગયો. છે વટે ભગ ુ ભુંગારીયાએ કહ્,ું ુ હુું આ કટોરો હુું કોઈપણ ભાવે વેચીસ નદહ.
રૂતપયા સધ
ુ ીમાું હુું પચાસ બબલાડીઓ વેચી ચક્ય
ુ ો છું.
કારણ કે આ કટોરાને લઈને જ આજ સધ
છોકરી: જયારે મને એર્કસીડટ થયો ત્યારે , મારું ુ રીઝલ્ટ ખરાબ આવ્્ ુંુ ત્યારે , મારી દકડનીમાું પથરી
થઇ ત્યારે , મારા પપ્પાએ ગવુ સામાું મને ઘરની બહાર કાઢી દીધી ત્યારે આમ દરે ક વખિે ત ુંુ મારી
સાથે હિો.

ુ જ પ્રેમ કરું ુ છું અને હુંમેશા િારી સાથે રહેવા માુંગ ુ છું
છોકરો: હા, સાચી વાિ છે . હુું િને ખબ
છોકરી: અરે એવ ુંુ નથી, મને િો એમ જ લાગે છે કે ત ુંુ જ મારા માટે પનોિી છે
ુ રાખવી તમથ્યા છે . સીિા જેવી સમજુ સ્ત્રીને પણ જયાું સધ
ુ ી રામ પાસે હિા ત્યારે
સ્ત્રીઓને ખશ
સોનાન ુંુ હરણ જોઈત ુંુ હત ુંુ અને જયારે આખી સોનાની લુંકા ચરણોમાું હિી ત્યારે રામ જોઈિા હિા.
માટે હે નાદાન પરુ ુ ષ જે કામ ભગવાન રામ ના કરી શક્યા િે ત ુંુ કરવા માુંગે છે ? નીચી મડ
ું ૂ ીએ
ુ ાવીને આવિો અવિાર સ્ત્રીનો માુંગી લે!
જજિંદગી પસાર કરી લે, ક્યાું િો કાશી જઈને કરવિ મક
ુ રાિી ખબ
ુ જ અસરકારક ભાષા છે . અંગ્રેજીમાું જો માફી માુંગવી હોય િો, "I'm sorry, can't
ગજ
ુ રાિીમાું એક જ અક્ષરમાું
hear you properly, can you please repeat what's the matter?". ગજ
કામ પિી જય: “હે”
એક વાર ભગવાન અને માણસનો ભેટો થયો. બુંને જણાના મનમાું એક જ તવચાર આવ્યો, "મને
બનાવવાવાળો" આવ્યો!
ભતવષ્યમાું મમ્મીઓ પોિાના બાળકોને એવ ુંુ કહીને ખવડાવશે કે 'નાલાયક' ૧૦-૧૦ કલાક
'ઓફલાઇન' રહીને મેં િને મોટો કયો છે !
Facebook એક જ એવી જગ્યા છે જયાું લોકો બીજની વાઈફને લાઈક કરી શકે છે , બાકી રીયલમા
અખિરા કરે િો ધીબાઈ જય!

પેટ્રોલ િો મોદીજીની ઉંમર પાર કરીને અડવાણીજીની ઉંમર િરફ આગળ વધી રહ્ું ુ છે . બસ,
ુ ી નદહ પહોંચી જય!
ભગવાનને એક જ પ્રાથમના છે કે િે MDHવાળા દાદાજી સધ
સરકારી આકડા કહે છે કે "આપણી આવનારી પેઢી વાઘ નદહ જોઈ શકે!". િો એમા અમે શ ુ કરીયે!
અમે પણ ડાયનાસોર નથી જોયો. કયારે ય અમે ફરીયાદ કરી? નહી ને? િો મદ્દુ ાની વાિ એ છે
કે,આપણા દે શમા ૧૦૦૦ પરૂુ ષ દીઠ માત્ર ૮૪૦ મહીલાઓ જ રહી છે . એના માટે જ "મદહલાઓ
બચાવો" વાઘને િો પછી ય બચાવી લેશ.ુ બાઈક પાછળ પત્ની બેસાડવાની છે , વાઘને નદહ! અને
સો વાિની એક વાિ "મહીલાઓ વાઘથી કયા કમ છે ?"

એક નોકરે એના શેઠને એના લગ્નની કું કોત્રી આપી. એમાું લખ્ ુંુ હત,ુંુ “રામજી WEDS
ુ ા છાપ અને આ B.Com વાળી ક્યાુંથી
રીટા(B.Com). આ વાુંચીને શેઠે નોકરને પ ૂછ્ ું ુ કે ત ુંુ અંગઠ
ગોિી લાવ્યો? નોકરે કીધ ુંુ એમાું િમને નો ખબર પડે શેઠ. શેઠે કીધ ુંુ કેમ નો ખબર પડે? એટલે
રામજી બોલ્યો એમા એવ ુંુ છે B.com. એટલે બીજ કોમની!
“૪૫” વષમની ઉંમરે પહોચ્યા પછી પણ જે ધરિી પર પગ મ ૂકિા જ ચાલ “૧૩” વષમની “િોફાની
િરુણી” જેવી થઈ જય એ ગામને સ્ત્રીઓ પોિાન ુ “તપયર” કહે છે અને ૪૫ વષમની ઉંમરે જો પરૂુ ષ
૧૩ વષમનો ટપડુ ો થઈ જય િો સમજવ ુંુ કે પત્ની પીયર ગઇ છે ! સત્યના પ્રયોગોમાુંથી.......
ડોર્કટર: િમારું ુ વજન કેટલ ું ુ છે ?
બાપ:ુ ચશ્માું સાથે ૭૫ દકલો
ડોર્કટર: ચશ્માું વગર?
બાપ:ુ એ મને દે ખાત ુંુ નથી!
પતિ અને પત્ની બુંને કાર અકવમાિમાું મરી ગયા. પતિ “ભ ૂિ” થયો અને “પત્ની” ડાકણ થઇ. બુંને
જણા થોડા સમય પછી એક જગ્યાએ મળે છે .
પત્ની: “ભ ૂિ” બનીને કેટલા બદલાઈ ગયા છો
પતિ: ત ુંુ બબલકુ લ બદલાઈ નથી!
સાુંભળ્્ ુંુ છે કે હવે “ડ્રાઈવર” વગરની કાર આવવાની છે . સાલ ું ુ સમજ નથી પડિી કે ભારિની
પબ્બ્લક હવે હાથ કોના પર સાફ કરશે?
“સરુ િી શાયરી” – લેખક અજ્ઞાિ
ુ ે ડીલ આઈપ ૂ, ને આ હાલટ ઠઈ, અવે ડીલ ની લાગે ટો મેં હુું કરું ુ ?
તન
પખોં ની ચાલે ને એસી પણ ની ચાલે, અવે ટાપ બો લાગે ટો મેં હુું કરું ુ ?
મને થાય કે ટારી આખોં માું ડુબી જવ, પન ત ુંુ ચહમા પેરી આવે િો મેં હુું કરું ુ ?
ટુંુ માુંગટે િો ચાુંડ-ટારા ટોરી લાવટે , પન ટુંુ બપ્પોરે માુંગે ટો મેં હુું કરું ુ ?

PM भी लसंगल, CM भी लसंगल, TATA भी लसंगल, BATA भी लसंगल, SALMAN भी लसंगल,
RAHUL भी लसंगल, YOGI भी लसंगल और तो और BABA RAMDEV भी लसंगल.!!
सीतासे प्यार ककया तो राम बन गये, राधासे प्यार ककया तो श्याम बन गये, जबरदस्ती प्यार
ककया तो आशाराम बन गये और चप
ु के चप
ु के प्यार ककया तो बाबा राम रहीम बन गए. कीसीसे
प्यार नहीं ककया तो योगी cm बन गए, प्यार करके रास्ते में छोड़ददया तो नरें र मोदी pm बन
गये. तनगाहें अब उस हरामखोरको ढूंढ रही हैं, ष्जसने यह कहा र्ा हर सफल आदमी के पीछे

एक औरत का हार् होता है । उस बेवकूफ आदमी के चक्कर में हमने भी शादी कर ली है वनाथ
आज हम भी कही कुछ कर गए होते!!!

એક કાકા અને કાકી ચાલિા ચાલિા જિા હિા અને રવિા પર એક છોકરા એ પ ૂછ્ ું ુ કે કાકા િમે
આગળ પાછળ કેમ ચાલો છો?
કાકા એ કીધ ુંુ િારી કાકીન ુંુ નામ આશા છે અને મારું ુ નામ રામ છે . અમે સાથે ચાલીએ િો બધા
ુ ો પાડી ખીજવે છે , "આશારામ ક્યા ચાલ્યાું?”
બમ
પવન અને માણસમાું એક ગજબની સભ્યિા છે , ક્યારે ફરી જય કું ઈ ખબર જ ના પડે!
સરકારી આંકડાઓ કહે છે કે અમારી આવનારી પેઢી વાઘ નદહ જોઈ શકશે. િો શુંુ થઇ ગ્ ુંુ અમે
પણ ક્યાું ડાઈનોસોર જોયા છે ? છિાું અમે કોઈ ફદરયાદ કરી? મદ્દુ ાની વાિ એ છે કે હજર છોકરા
સામે ફર્કિ ૮૪૦ છોકરીઓ બચી છે . એટલે જ પહેલા “છોકરીઓ બચાવો” પછી વાઘ બચાવો.
બાઈક પર પાછળ પત્નીને બેસાડવાની છે વાઘણ નદહ. સો વાિની એક વાિ, પત્ની શુંુ વાઘણ
કરિા કમ છે ?
હમણાું હુું એક લગ્ન માું ગયો િો. એક પગલીએ પીરસિા પીરસિા પ ૂછ્:ું ુ "રસ લેશો"?
મેં કહીં્:ુ વાટકીમાું કે િારામાું? સાલીએ ડોયો માથામાું માયો...
ુ ો હિો. એવામાું એક ચોર ઘરમાું ઘસ
ુ ી ગયો અને ઘરમાું
વાણીયો ફબળયામાું ખાટલો ઢાળીને સિ
ુ ી મથ્યો પણ કશુંુ મળ્્ ુંુ નદહ. બહાર આવીને વાણીયાના કાનમાું રાડ નાખી,
જઈને એક કલાક સધ
અલ્યા, “જય જીનેડર”ન ુંુ બોડમ િો મારો!
બાપ ુ નવ ુંુ ડીવીડી પ્લેયર લઈ આવ્યા.

સારું ુ મહુરિ, સારું ુ ચોઘદડ્ ુંુ અને સારો સમય જોઈને એમણે તવતધપ ૂવમક ડીવીડી ચાલ ુ ક્,ું ુ પણ
ચાલ ુ કરિાું જ બગડી ગ્ ુંુ !
ુ નાબળયેર ફોડેલ ું ુ !
કેમ ? કારણ કે પ્લેયર પર બાપએ
પોિાને મોદી સમઝો અને જનિાને પત્ની સમઝો. જયારે જનિા િુંગ કરે ત્યારે ફરવા નીકળી પડો!
ુ ના: “િારીખ 25/5/2018 થી 11/6/2018 સધ
ુ ીમાું વાવાઝોડા
હવામાન તવભાગની જરુરી સચ
તપયરમાથી પાછા વળવાની સુંભાવના”. પિી દે વોને સાવચેિ રહેવા તવનુંિી, આપતત્તકાળની
બોટલો સુંિાડી દે વી!
કરસન કાકા મિદાન કરી બહાર આવ્યા અને પોલીંગ એજ ુંટને પ ૂછ્ ુ કે િારી કાકી મિદાન કરી
ગઈ? પોલીંગ એજડટે લીવટમાું ચેક કરી કહ્કુ ે હા કરી ગયા. કાકાએ ગળગળા અવાજે કહ્ ુ જલ્દી
આવ્યો હોિ િો મ ૂલાકાિ થાિ.
એજ ુંટ: કેમ કાકી િમારી જોડે નથી રહેિા?
કાકા: િેને દે વલોક થયે ૧૫ વરસ થઇ ગયાું, દરે ક મિદાનમાું આવે છે અને મિદાન કરી જય છે .
પણ મળિી નથી!
आलू डालो सोना तनकलेगा वाले वैज्ञातनक ने . .

मशीन में लसद्धारमैया डाला ओर कुमारस्वामी तनकला . . .
ુ ની દશા ઘર ઉપરના પિરા જેવી હોય છે , િે િડકો વરસાદ ઠું ડી બધ ુંુ સહન કરે છે ,
કુ ટુંુ બના પ્રમખ
પણ ઘરના કે છે આ અવાજ બહુ કરે છે !
એક દદવસ લુંડનમાું ટીચરે છોકરાઓને સવાલ પ ૂછયો કે પ ૃથ્વી પર એવો કયો પ્રખયાિ માણસ થઇ
ગયો કે જે અમર થઇ ગયો. જે સાચો જવાબ આપશે િેને હુું ૧૦ પાઉડડ આપીશ.
ુ છોકરાએ કહ્ું ુ કે “ગૌિમ બદ્ધ
ુ ”, મસ
ુ લમાન છોકરાએ
આઈરીસ છોકરાએ કહ્ું ુ કે “સુંિ પેદટ્રક”, બદ્ધ
ુ રાિી છોકરા જીગ્નેશને પ ૂછ્ ું ુ િો િેણે કહ્,ું ુ “જીસસ દિવટ”.
કહ્ું ુ કે “મોહમ્મદ પૈગુંબર”, છે વટે ગજ
ુ રાિી હોવા છિાું િે
ટીચરે િેને ૧૦ પાઉડડ આપિા કહ્ું ુ કે મને નવાઈ લાગે છે કે ત ુંુ દહિંદુ ગજ
“જીસસ દિવટ” કહ્!ું ુ

ુ રાિીઓ માટે િો
જીગ્નેશ: હા મેડમ, મારા હૃદયમાું િો “લોડમ શ્રી કૃષ્ણ” હત ુંુ પરું ત ુ અમારા ગજ
“બીઝનેસ એટલે બીઝનેસ”
વીરપરુ ના જલારામે િો પરચરુ ણ 5/10/20/50/100/500/1000 બધી નોટ 16 વષમથી બુંધ કરી છે
છિાુંય લાખો લોકોને 2 ટાઈમ જમાડે છે અને મોદીએ િો 2 જ નોટ બુંધ કરી ત્યાું િો 4 જણાન ુંુ
કુ ટુંુ બ ચલાવવા મા રાડો પાડો છો? જય જલારામ!
ઘણી પત્નીઓને વાિમાું ને વાિમાું એવ ુંુ કહેવાની ટે વ હોય છે , “િમારી ચોઈસ સાવ જ ભુંગાર હોય
છે !”. સમજે એને વુંદન!

A tea stall in Hyderabad had the following notice. Tea will be served in saucer only, the cup
has been taken away by Chennai.

એક કિ
ૂ રાને બીજી ગલીના કિ
ૂ રા સાથે ક્યારે ય ન બને. પણ કિ
ૂ રા પકડવાની ગાડી આવે ત્યારે
બધા એક થઈને ભસવા માુંડે. આ દે શમાું અત્યારે આવ ુંુ જ કું ઈક થઈ રહ્ું ુ છે !
અમેદરકામાું દર ૫૦૦૦ની વવિી પર એક વૈજ્ઞાતનક હોય છે , જયારે આપણે ત્યાું દર ૫૦૦૦ની વવિી
ુ એડમીન હોય છે !
પર એક “બાબા” અને પુંદર ગપ
મેં કહ્:ું ુ માથાના દુખાવાની ગોળી આપો
કેતમવટ: તપ્રન્વિપ્શન લાવ્યા છો સાથે?
મેં કહ્:ું ુ આ લો...
કેતમવટ: અત્યારે ચલાવી લઉં છું, બીજી વખિે ડૉકટરન ુંુ તપ્રન્વિપ્શન જોઈશે, દર વખિે વાઈફનો
ફોટો બિાવો એ ન'ઈ ચાલે. એટલે બીજીવાર વાઈફને સાથે લઈને ગયો. કેતમવટે તપ્રવિીપ્શન માુંગ્્ ુંુ
િો મેં વાઈફ સામે આંગળી બિાવી. મારી વાઈફને જોઇને કેતમવટ ગોળી લઇ આવ્યો, પોિે બે
ગોળી ગળી ગયો અને પછી મને આપી!
When the Government said “India's GDP will rise this financial year,they actually meant,
“Gas, Diesel and Petrol”. हम पता नही क्या क्या समझते रहे ।

ુ મારીને દીકરાને બોલાવ્યો અને
વ ૃધ્ધાશ્રમમાું મા-બાપને મકુ ીને દીકરો જિો હિો ત્યાું જ બાપે બમ
કહ્,ું ુ “દીકરા િારા મનમાું કોઈ પણ જિનો બોજ રાખિો નદહ, કારણ કે િને પામવા માટે મેં
પહેલા બે દીકરીઓની હત્યા કરી હિી, સજ િો મળવી જ જોઈએને, એ જ બે દીકરીઓએ “વહુ”
બનીને બદલો લીધો!
ુ રે વટોરડટના કાઉડટર પર હાથ પછાડી ગવુ સે થઈ મેનેજરને કહ્:ું ુ મારી ડીશ હજુ સધ
ુ ી કેમ
બાપએ
નથી આવી?
મેનેજર: સાહેબ, પહેલા નમ્રિા સાથે વાિ કરો.
બાપ(ુ ઉત્સાહમાું આવીને): હા...હા...િો વાિ કરાવો, નમ્રિા સાથે!
પત્નીુઃ ક્યા છો િમે?
પતિ: બાઈક પરથી પડી ગયો છું, એસ્ર્કસડડટ થયો છે .
પત્ની: જો જો દટદફન આડુું ના થઈ જય, નદહિર દાળ ઢોળાઈ જશે!

Medico Legal joke of the day - A recent article in the Times reported that a woman, Anita
Patel , has sued a reputed Hospital, saying that after her husband had surgery there, he lost
all interest in her.
A hospital spokesman replied in court: "Mr. Patel was admitted for cataract surgery. All we
did was corrected his eyesight."
એક માણસ પહાડી રવિા પર જઈ રહ્યો હિો. ત્યાું અચાનક િેને અવાજ આવ્યો, “રોકાઈ જ”. એ
થોભી ગયો ત્યાું જ પહાડ પરથી એક મોટો પત્થરો એની સામેથી ગબડીને નીચે ગયો. એણે મોટે થી
ુ મારીને કહ્ું ુ િારો ખબ
ુ ખબ
ુ આભાર! થોડા દદવસ પછી એ માણસ રવિાપર જિો હિો ત્યાું જ
બમ
અવાજ આવ્યો, “રોકાઈ જ”. એ ઉભો રહ્યો ત્યાું જ એક કાર િેની આગળથી ઝડપથી પસાર થઇ
ુ મારીને કહ્ું ુ િારો ખબ
ુ ખબ
ુ આભાર, પણ મને એ િો કહે ત ુંુ કોણ છે કે જેણે
ગઈ. એણે મોટે થી બમ
વારું વાર મને ચેિવીને મારો જીવ બચાવ્યો છે . ત્યાું જ અવાજ આવ્યો હુું િો મદદ કરનાર દફરવિો
છું. ત્યાું જ પેલા માણસે રડિા રડિા િેને પ ૂછ્,ું ુ “મેં લગ્ન કયામ ત્યારે ત ુંુ ક્યાું હિો?”. ફીરવિાએ
ુ મારી હિી પણ િે નાચવામાું અને ડી.જે. ના અવાજમાું સાુંભળી
જવાબ આપ્યો, ત્યારે પણ મેં બમ
નહોિી!

છોકરો: પપ્પા, કાલે ટીચરે વકલ
ૂ માું ગલ્ુ ફી લઈને આવવાન ુંુ કીધ ુંુ છે
ુ ી જિા કુ લ્ફી ઓગળી જશે. િારી ટીચર અહીં
પપ્પા: અરે પણ કઈ રીિે લઈ જઈશ? વકુ લ સધ
નજીક જ રહે છે , હુું જ સવારે એમના ઘરે આપી આવીશ. સવારે ટીચરના ઘરે પપ્પા જય છે .
પપ્પા: જયશ્રી કૃષ્ણ સાહેબ, આ લો િમારા માટે એકદમ ઠું ડી ગલ્ુ ફી લાવ્યો છું.
ટીચર: ગલ્ુ ફી? કેમ? શેના માટે ?
પપ્પા: િમે મારા છોકરાને વકલ
ૂ ે “ગલ્ુ ફી” લાવવા કહ્ું ુ હત ુંુ એટલે લાવ્યો છેં . મારો છોકરો નાનો છેં
અને ગલ્ુ ફી ઓગળી જય એટલે હુું જ લઈને આવ્યો છું.
ટીચર: િમારો છોકરો નાનો છે એ મને પણ ખબર છે , પણ િોિડો છે એની િમને ખબર નથી
લાગિી. મેં એને “ગલ્ુ ફી” નહીં, પણ “વકલ
ૂ ફી” લાવવાન ુંુ કહ્ ુંુ હત!ુંુ !
હુું એક ચાઇનીઝ “કીમ” નામના માણસ સાથે કામ કરિો હિો. એક ફેમીલી ફું કશનમાું અમે સાથે
ડ્રીંક લેિા હિા. મેં કીમને પ ૂછ્,ું ુ િને બધા એવ ુંુ કહે છે કે બધા ચાઇનીઝ એક જેવા જ લાગે છે િો
ગવુ સો નથી આવિો. િેણે જવાબ આપ્યો, કીમ બારમાું ડ્રીંક લેવા ગયો છે , હુું િેની પત્ની છું!
જુંગીયાન ુંુ નામ "ડોલર" છે એ સારું ુ છે . “રુપીયો" હોિ િો વારે ઘડીએ નીચે ઉિરી જિ!
ુ ૨૦ વષમની વવરૂપવાન છોકરી જોડે લગ્ન કયામ એ ગામમાું ચચામ નો
૮૦ વરસના ગોરા બાપએ
તવષય હિો. એક વષમ પછી બુંને જણા પોિાના પ્રથમ બાળકની ડીલીવરી માટે હોવપીટલમાું ગયા.
ુ ે એકદમ ગોરા વવરૂપવાન બાળક માટે અબભનુંદન આપ્યા અને કહ્ું ુ કે આ
નસે આવીની બાપન
ુ જ આશ્ચયમ કહેવાય! િમે આ કેવી રીિે કરી શક્યા? એટલે બાપએ
ુ કહ્ું ુ કે િેને
ઉંમરે આ િો ખબ
માટે એડજીનની મરામિ કરિાું રહેવ ુંુ પડે. બીજે વષે પાછ બીજુ ું બાળક આવ્્ ુંુ એટલે નસે ફરી
ુ ે એકદમ ગોરા વવરૂપવાન બાળક માટે અબભનુંદન આપ્યા અને ક્ ુંુ કે આ ઉંમરે િમે આ
બાપન
ુ કહ્ું ુ કે િેને માટે એડજીનની મરામિ કરિાું રહેવ ુંુ પડે. ત્રીજે
કેવી રીિે કરી શકો છો? એટલે બાપએ
ુ ે
વષે ફરી બાપ ુ ત્રીજ બાળક માટે હોસ્વપટલ ગયા. ત્રીજુ ું બાળક આવ્્ ુંુ એટલે નસે ફરી બાપન
ુ કહ્ું ુ કે
અબભનુંદન આપ્યા અને કહ્ું ુ કે આ ઉંમરે િમે આ કેવી રીિે કરી શકો છો? એટલે બાપએ
ુ ી પીઠ થાબડી અને હસિા હસિા
િેને માટે એડજીનની મરામિ કરિાું રહેવ ુંુ પડે. એટલે નસે બાપન
કહ્ું ુ કે બાપ ુ એડજીનનો ઓઈલ ચેડજ કરવાનો વખિ થઇ ગયો છે . આ બાળકિો એકદમ હબસી
જેવ ુંુ કાળું છે !

પત્ની: આટલા ધીમા અવાજે કોની જોડે વાિ કરો છો?
પતિ: બહેન જોડે...
પત્ની: બહેન જોડે આટલા ધીમા અવાજે વાિ કરવાની ક્યાું જરુર છે ?
પતિ: િારી છે એટલે...!!
જનમાું એક વાુંઢો ઠેકડા મારી-મારીને ડાડસ કરી રહ્યો હિો. મેં કહ્:ું ુ શાલ,ુ આટલ ું ુ નાચવા માટે િો
કમ સે કમ અધી બોટલ પીવી પડે! બાજુમાું બેઠેલો વરનો તમત્ર કહે: એવ ુંુ નથી, મેં એને ખાલી
એટલ ું ુ જ કહ્,ું ુ વરની સાળી િારૂ પ ૂછિી હિી કે આ કોણ છે ?
માું: બેટા સફરજન ખઈશ?
ુ : નાું.
પત્ર
માું: બેટા નારું ગી ખઈશ?
ુ : નાું.
પત્ર
માું: બેટા કેરી ખઈશ?
ુ : નાું.
પત્ર
માું: પરુ ો િારા બાપા પર જ ગયો છ. ત ુંુ ચુંપલ જ ખાવાનો!
ુ પેપરમાું કોયડો ભરિા ભરિા): એય, સાુંભળો છો? નશીબદારને બે અક્ષરમાું શુંુ કહે છે ?
પત્ની(ડ્ઝ
પતિ: વાુંઢો!
'મને ઊંઘ નથી આવિી', પોવટ કરીને એક બેન ગઈ રાિે ઊંઘી ગયા. ૯૬ સેવાભાવીઓ સવાર
ુ ી "ઊંઘ કેમ આવે" એની 'િરકીબો' બિાવિાું રહ્યાું!
સધ
મારી ગરીબ બેનો ઉઘાડા પગે બળિણ વીણે િે હુું નથી જોઈ શકિો, આવ ુ બોલી-બોલીને 350
વાળો ગેસનો બાટલો 700મા પકડાવીને બનેવીઓને અને ભાબણયાઓને ઉઘાડા પગે દોડિા કરી
દીધા!

अहमदाबाद में आजकल सुबह नही होती बष्कक सीधे दोपहर हो जाती है और जो सुबहका घर से
तनकला शामको घर आये तो उसे भल
ू ा हुआ नही कहते, बष्कक “भन
ु ा” हुआ कहते है !

ચાર રવિે કેમેરા દફટ થઈ ગયા, નુંબરના આધારે એડ્રેસ શોધી મેમો મોકલશે, પણ વષોથી એકજ
ઠેકાણે દારૂના અડ્ડા ચાલે છે એ એડ્રેસ મળિા નથી!
જયારથી આ “કુ િરાઓને” ખબર પડી છે કે “ઈડજેકશન” હવે ૧૪ નદહ પણ એક જ મારે છે , “સાલા
કરડે છે ઓછ અને દોડાવે છે વધારે !”
ુ ાકાિ
ગઈ કાલે મારી પહેલી લગ્નજયુંિી હિી. મારી પત્નીએ મને કહ્,ું ુ આજે િમે મને પહેલી મલ
ુ જ મોંઘા રે વટોરડટમાું લઇ ગયો.
વખિે જે રીિે ટ્રીટ કરી હિી એ રીિે ટ્રીટ કરો. હુું િેને એક ખબ
થોડા ગપ્પા માયામ , આઈવિીમ ખાધ ુંુ અને પછી એને એની મમ્મીના ઘર પાસે છોડીને ભાગી
આવ્યો!
ુ ડસ બોલાવવા માટે ફોન કયો.
પત્નીએ એમ્બ્્લ
ઓપરે ટર: આપની શુંુ સમવયા છે ?
પત્ની: મારી પગની આંગળી ટે બલ નીચે દબાઈ ગઈ
ુ ડસ બોલાવવા માુંગો છો?
ઓપરે ટર હસિા હસિા: િો િે માટે િમે એમ્બ્્લ
ુ ડસ િો મારા પતિ માટે છે ...એમણે હસવ ુંુ નાું જોઈએ!
પત્ની: ના, એમ્બ્્લ
ુ ાું ગાડીમાું જઈ રહ્યો હિો. િેમને આંિકવાદીઓએ રોક્યા. એક
એક દહિંદુ પદરવાર જમ્મમ
ુ ય માણસને કાનપર બુંદુક મક
ુ ીને પ ૂછ્ ું ુ કે િારી જિ કઈ છે ?
આંિકવાદીએ પદરવારના મખ
ુ ય માણસ: મસ
ુ લમાન
મખ
આંિકવાદી: િો પછી કુ રાનની થોડી આયાિ સુંભળાવ. પેલા મખુ ય દહિંદુએ િેને આયાિ સુંભળાવી,
એટલે આંિકવાદીએ િેમને જવા દીધા.
ુ ય માણસની પત્ની: એણે િમને આયાિ સુંભળાવવા કહ્ું ુ હત ુંુ અને િમે એને ગીિાની ચોપાઈ
મખ
સુંભળાવી, િો પછી આપણને છોડી કેમ દીધા?
ુ ય માણસ: જો એને કુરાન આવડત ુંુ હોિ િો િે આંિકવાદી થોડો હોિ!
મખ

ુ ી મને એ સમજ નથી પડિી કે “ઈડટનેટ” “ફ્રી” છે કે આપણે લોકો!
સાલી હજુ સધ
Define Surround Sound System?
Award-winning answer: Wife in the front seat of the car, her mother and sister in the back
seat!
ુ ાભાઇના jioની અસર, ૧૨ સાયડસન ુંુ છે લ્લા ૫ વષમન ુંુ સૌથી નબળું પદરણામ!
મક
એક વાર બાગમાું એક છોકરો છોકરીનો હાથ પકડીને ચાલી રહ્યો હિો ત્યાું જ એક નટખટ નાનો
ુ જ સદ
છોકરો આવ્યો અને બોલ્યો, ભાઈ, આના કરિા ગઈ કાલવાળી છોકરી ખબ
ુંુ ર હિી!
ુ ીવાળાને): ભૈયાજી િમે “ટોયલેટ” જઈને હાથ િો બરાબર ધવ
ુ ો છો ને?
કાુંિાબેન(પાણીપર
ભૈયાજી: બેન, અમારે આખો દદવસ મીઠુું, મરચ,ુંુ લીંબ ુ અને િીખા મસાલામાું જ કામ કરવાન ુંુ હોય
છે , એટલે ટોયલેટ જઈને નહીં, પણ ટોયલેટ જિા પહેલા અમે હાથ બરાબર ધોઈએ છીએ!
એક વપેલીંગની ભ ૂલને લઈને એક ચોપડીની ૧૦ લાખ કોપીઓ વેચાઈ ગઈ. હકીકિમાું આ ભ ૂલ એ
ચોપડીનાું નામમાું થઇ ગઈ હિી. ચોપડીન ુંુ નામ હત,ુંુ "એક આઈદડયા જે િમારી લાઈફ બદલી
નાખશે". પરું ત ુ છાપખાનાવાળાની ભ ૂલને લઈને છપાઈ ગ્,ુંુ "એક આઈદડયા જે િમારી વાઈફ
બદલી નાખશે".
એક સરદારજીને પ ૂછવામાું આવ્્ ુંુ કે િે અરીસા સામે બેસીને જ કેમ વાુંચે છે ? સરદારજીએ જવાબ
આપ્યો; એના ત્રણ ફાયદા છે . (૧) સાથે સાથે રીવીઝન થાય છે (૨) પોિાનાપર નજર રહે છે કે
વાુંચ ુંુ છું કે નદહ? (૩) સાથે સાથે વાુંચવા માટે કું પની પણ મળી જય છે
છોકરી જો સાથે હોય િો હોટલ બબલ, દૂ ર હોય િો મોબાઈલન ુંુ બબલ,
અને દૂ ર જ થઇ જય િો "દારુ"ન ુંુ બબલ. એટલે જ ના લગાઓ "દદલ" િો નદહ આવે બબલ
Bengali : My grandfather lived for 96 years & he never used glasses...
Sardar: Yes, I know, some people in my family also drink directly from the bottle!

પત્ની: અતમિાભ બચ્ચન ખરે ખર એક મહાન અબભનેિા છે . દારુ ના પીવા છિાું દારુ પીધેલાની
એન્ર્કટિંગ ગજબની કરે છે
પતિ(મનમાું ને મનમાું): હવે આને કોણ સમજવે કે દારુ પીધા વગર પીધેલાની એન્ર્કટિંગ કરવા
કરિા િો દારુ પીને નથી પીધો એ એન્ર્કટિંગ કેટલી મશ્ુ કેલ છે ! હકીકિમાું આપણી કોઈ દકિંમિ નથી,
“ઘરનો જોગી જોગટો”.
પત્ની: તપ્રયે, િમે જો મેસેજ હોિ િો હુું “સેવ” કરીને રાખિ અને જયારે મન થાય ત્યારે વાુંચી શકિે
પતિ: ત ુંુ િો સાવ કું જૂસ જ રહેવાની. “સેવ” કરીને સડવા દે જે, એના કરિા િારી બહેનપણી
ફોરવડમ કરિી હોય િો?
मना नहीं कर सकती पलु लस ककसी को पीने से ग़ाललब, क्योंकक
पंजाब पलु लस वाले के कंधे पर ललखा है (PP) : पी पी
हरयाणा पलु लस(HP) : हमेशा पी
ददकली पलु लस(DP) : डेली पी

राजस्र्ान पलु लस(RP) : रोज पी

मध्यप्रदे श पलु लस(MP) : मजे से पी
अरुणाचल पुललस(AP) : अब पी

ુ ી પી और सबसे खास
गुजरात पुललस(GP) : ગાુંડો થાય ત્યાું સધ
उत्तरप्रदे श पलु लस(UP) : उतरने के बाद कफर से पी

મેં મારી કામવાળી બાઈને કહ્ું ુ હુું િારો પગાર હુું ઓનલાઈન ટ્રાડસફર કરીશ.
કામવાળી: બાઈ, િો હુું પણ ઓનલાઈન ઘરે થી િમારું ુ કામ કરીશ!
ુ ી થવ ુંુ હોય િો અંદરનો અવાજ સાુંભળવાની ટેવ પાડો. અંદરનો એટલે રસોડામાુંથી આવિો
સખ
અવાજ!
ુ ાકાિે આવ્યા. નકમ માું ખ ૂબ જ ગરમી હિી. બધા જ લોકો
એક વખિ ભગવાન તવષ્ણ ુ નકમ ની મલ
ગરમીમાું શેકાિા હિા. આવી ગરમીમાું એક ટોળું એક ખ ૂણામાું આરામથી સ ૂત ુંુ હત.ુંુ ભગવાન તવષ્ણ ુ
ુ તવચારમાું પડી ગયા અને યમરાજને પ ૂછ્ ું ુ કે આટલી બધી ગરમીમાું આ કોણ લોકો આરામથી
ખદ

ુ ા છે ? યમરાજ કહે આ ટોળું સૌરાષ્ટ્રન ુંુ છે . બપોરે એક થી ચાર ભલેને દુતનયા ઉંધી ચત્તી થઇ
સિ
ુ જ જવાના!
જિી પણ આ લોકો િો સઈ
ુ
સાુંિાની પત્ની પરમજીિ કૌર દોડિી દોડિી સાુંિા પાસે આવી અને સાુંિાને કહ્ું ુ કે મારી પાસે ખબ
જ આનુંદના સમાચાર છે .
સાુંિા : શુંુ સમાચાર છે ?
પરમજીિ કૌર: િમે બાપ બનવાના છો!
ુ જ ખશ
ુ ીના સમાચાર છે .
સાુંિા: એિો માટે માટે ખબ
ુ ીના સમાચાર એ છે કે િમે બે બાળકોના બાપ બનવાના છે
પરમજીિ કૌર: એનાથી પણ વધારે ખશ
સાુંિા: િને કોણે કહ્?ું ુ
પરમજીિ કૌર: હુું દવાની દુકાનેથી ટ્વીન પેક હોમ પ્રેગ્નડસીની કીટ લઈ આવી અને બુંને ટે વટ
પોઝીટીવ આવ્યા!
શ્વાસનો પણ તવશ્વાસ કરવા જેવો નથી, કહ્યા વગર જ બુંધ પડી જય છે !
પતિ: ઓય સાુંભળ!
પત્ની: ચ ૂપ! જમિી વખિે ના બોલાય(ખાઈ લીધા પછી)
પત્ની: બોલ, શુંુ કહેિા હિા?
પતિ: િારી ડીશમાું મરે લ ું ુ જીવડુું હત!ુંુ
પોલીસ: બહેન, જલ્દીથી બારણુંુ ખોલો િમારા પતિને અકવમાિ થયો છે અને ટ્રક નીચે આવી
જવાથી રોટલી થઇ ગયા છે
પત્ની: એમાું બારણુંુ ખોલવાની શુંુ જરૂર છે ? બારણાું નીચેથી સરકાવી દો.
ુ ા દારુ પીને ઘરે આવ્યા. સુંિોકબા કચ કચ નહીં કરે એટલે લેપટોપ ખોલીને કામ કરવા
લખભ
લાગ્યા.
સુંિોકબા: ફરીવાર દારુપીને આવ્યા છો?
ુ ા: ના મારી માું......મારા ભોગ લાગ્યા છે કે પીને ઘરે આવ?ુંુ
લખભ
સુંિોકબા: િો મારા બાપ, આ સટુ કેશ ખોલીને શુંુ કરો છો?

એક વાર હુું લીફટમા જિો હિો એક બેન નાના બાળકને કેડમા િેડીને આવી મેં લીફ્ટન ુ બટન
દબાવીને પ ૂછ્,ુંુ "પહેલો કે બીજો " એ બેને જવાબ આપયો, “મારો નથી બાજુવાળાનો છે ”. મને
ુ ી સમજ્ ુંુ નદહ મારો શુંુ વાક?
આજ સધ
તસિંહોને ત્યાું લગ્નનો પ્રસુંગ હિો. જોરદાર ડાડસ ચાલિો હિો. એ ડાડસમાું પાચ-સાિ કુ િરાઓ પણ
મવિ થઈને નાચિા હિા. અચાનક એક તસિંહની નજર િેમના પર પડી. એણે કુ િરાઓને
ધમકાવિા પ ૂછ્,ુંુ “કેમ રે , િમે લોકો અદહયાું તસિંહના લગ્નમાું કેમ આવ્યા છો?”. એક કુ િરો નાચિા
નાચિા બોલ્યો, “ભાઈ, લગ્ન પહેલા અમે પણ તસિંહ હિા!”.
જીગો: મહારાજ, કોઈ છોકરીનો હાથ પામવા માટે શુંુ કરું ુ ?
ુ વાન ુંુ શરુ કરી દે !
મહારાજ: કોઈ મોલની બહાર મહેંદી મક
ુ ી
સવાર સવારમાું પત્નીને ઇમપ્રેસ કરવા દફ્રજમાુંથી િપેલી કાઢી ગે સ પર મ ૂકી, 15 તમતનટ સધ
ઉભરો નદહ આવ્યો, પછી ખબર પડી કે ઇડલીન ુંુ ખીરું ુ હત!ુંુ
આિો લોકોના સારા નસીબ કહેવાય કે મોદીએ નોટબુંધી કરી. જો નેટ બુંધ ક્ું ુ હોિ િો હાટમ
એટેકમાું ઘરડાઓની જગ્યાએ જુવાતનયાઓ જ ઉકલી ગયા હોિ!
ુ રી જશે” અને બીજી અંધશ્રદ્ધા, “છોકરો
દે શની મોટામાું મોટી અંધશ્રદ્ધા, “છોકરાને પરણાવી દો સધ
ુ જ સારો હિો, લગ્ન પછી બગડી ગયો!”
લગ્ન પહેલા ખબ
એક માણસે આચાયમ શ્રી તવદ્યાસાગરજીને સવાલ પ ૂછયો કે વ ૃધ્ધાશ્રમમા રહેનારા માિા-તપિાન ુંુ મ ૃત્્ુ
ુ ક” લાગે છે ?
થવાથી કેટલા દદવસન ુંુ “સિ
તવદ્યાસાગરજીએ સદ
ુંુ ર જવાબ આપ્યો કે જે માણસે પોિાના માિા-તપિાને વ ૃધ્ધાશ્રમમાું મોકલી
ુ ક” લાગી ગ્ ુંુ છે . એ મુંદદર જવા કે શભ
ુ કાયમ કરવાને લાયક
આપ્યા છે એને િો જીવનભરન ુંુ “સિ
જ નથી રહેિો!

આજે ખરું ુ થ્,ુંુ મેં એક બહેનને સલાહ આપી કે િમારું ુ વજન બહુ વધી ગ્ ુંુ છે , િમે જરા ખાવામાું
ધ્યાન રાખો.
બહેને કહ્,ું ુ સાહેબ, “મારું ુ બધ ુંુ જ ધ્યાન ખાવામાું જ હોય છે ”
પત્ની: િમે હર વાિમાું મારા તપયરવાળાને કેમ વચમા લાવો છો? જે કહેવ ુંુ હોય િે મને કહો.
પતિ: અરે ગાુંડી આપણો મોબાઈલ ખરાબ નીકળે િો આપણે મોબાઈલને થોડી બોલવાના,
ગાળ િો કું પનીવાળાને જ પડે ને!
આજે ડોર્કટરને આંખ બિાવી િો સાહેબે કહ્ું ુ બેિાલા આવ્યા છે . મેં કહ્,ું ુ સાચી વાિ છે સાહેબ,
નજીકના બઘાું જ ઝાુંખા દે ખાય છે !
રાત્રે બે વાગે પત્નીનો ફોન વાઈિેટ થયો. છગન એકદમ બેઠો થઇ ગયો. પત્નીનો મોબાઈલ જોયો,
એમાું લખ્ ુંુ હત ુંુ “બ્્ટુ ીફૂલ”. છગને ગવુ સામાું પત્નીને જગાડીને પ ૂછ્,ું ુ “િને આટલી રાિે
બ્્ટુ ીફૂલનો મેસેજ કોણે મોકલ્યો?”. પત્નીને પણ નવાઈ લાગી કે મને ૫૦ વરસની ઉંમરે આ
બ્્ટુ ીફૂલ કહેવાવાળું કોણ નીકળ્્.ુંુ એણે મોબાઈલ હાથમાું લીધો અને છગન સામે િાડૂકી, ચશ્માું
પહેરીને મોબાઈલ જુવો, “બેટરીફૂલ” લખ્ ુંુ છે !
ુ ની અસર...
ઘોર કળ્ગ
મેં ગભરાિા ગભરાિા પડોશણને પ ૂછ્,ું ુ “શુંુ હુું િમારો હાથ ચ ૂમી શકુું છું?”
પડોશણ: નાલાયક, બદિમીજ, બેશરમ...શુંુ મારા હોઠો પર ઝેર ચોપડ્ ું ુ છે ?
આજે બપોરે મારા રે દડયોલોજીવટ ડોકટર તમત્ર ઘરે જમવા આવ્યા. મારી ઘરવાળી ઠું ડુ પાણી લઈને
આવી, મેં ઓળખાણ કરાવી કે આ જમનગરના મોટા રે દડયોલોજીવટ છે ! િરિ જ મારી ઘરવાળીએ
ભાુંગરો વાટયો. "િમે પેલા જુના વાલવાળા રે દડયો રીપેર કરો છો?" મેં લગભગ દોઢેક કલાક
ડોકટરને પાણી છાુંટ્,ુંુ પણ ડોકટરને ભાન ન આવ્્!ુંુ પાછી મારી ઘરવાળી એમ કહીને રસોડામાું
ુ જો, િો હુું માળીયા પરથી રે દડયો ઉિારિી આવ?ુંુ ". હવે
ગઈ કે "ભાનમાું આવે એટલે પાછું પછ
કોઇક મને પણ પાણી છાુંટો યાર!!
Breaking news: IMD employee who predicted heavy rains from 8 to 12 June, accepts he did so
to prevent his 'Saasu Maa' from visiting Mumbai!

સુંિા નવો થમોસ લઈને પીકનીક પર ગયો.
બુંિા: એ ક્યાું ચીજ હૈ?
સુંિા: એ થમોસ ફ્લાવક હૈ. ઇસમેં ઠું ડી ચીજ ઠું ડી ઔર ગરમ ચીજ ગરમ રહેિી હૈ
બુંિા: િો અભી ઇસમેં ત ુંુ ક્યાું લાયા હૈ?
સુંિા: ચાર કુ લ્ફી, િીન સમોસા ઓર દો કપ ચાય!
એક માણસને ત્રણ દીકરા હિા. િેણે એકને ડોર્કટર બનાવ્યો, બીજને ફાઇનાડસ એર્કવપટમ અને
ત્રીજને વકીલ બનાવ્યો. િેણે ત્રણે દીકરાઓને બોલાવીને કહ્,ું ુ મારી એક ઈચ્છા છે કે હુું મરું ુ ત્યારે
ુ જો. માણસ મરી ગયો ત્યારે ડોકટરે ૨૦૦રૂ.ની ૫૦૦ નોટો
મારા કોફીનમાું એક એક લાખ રૂતપયા મક
કોફીનમાું મ ૂકી, ફાઇનાડસવાળાએ ૫૦રૂ.ની ૨૦૦૦ નોટો મ ૂકી. પેલા વકીલે ગજવામાુંથી ચેકબકુ
ુ ો અને કોફીનમાુંથી બે લાખ રૂતપયા કાઢીને ખીસામાું મ ૂકી
કાઢીને ત્રણ લાખનો ચેક લખી અંદર મક્ય
કોફીન બુંધ કરી દીધ.ુંુ જે પાછળથી ભારિના નાણાપ્રધાન િરીકે પ્રખયાિ થયો જેન ુંુ નામ “અરુણ
જેટલી” હત.ુંુ ભારિની પ્રજને પણ એણે આજ રીિે ઉલ્લ ુ બનાવી!
િારા ગાલમાું પડિા આ ખાડા પરુ ાવી નાખજે, સામે ચોમાસ ુંુ આવે છે , ને મારે પાણીની ઘાિ છે .
ુ ા: છોકરીવાળા આવે િો લાુંબી લાુંબી ફેકજે!(છોકરીવાળા આવ્યા પછી)
િખભ
ુ ા: બાપ ુ ચાવી આપોને, “ટ્રે ન” પાદકિંગમા મ ૂકવી છે !
લખભ
પત્ની એના પતિને: મારાું જડમદદવસ પર મારે બ્લેકબેરી અથવા એપલ જ જોઇએ હો?
ુ અને ટે ટીની તસજન ચાલે છે ત ુ ઇ ખાને!
પતિ: અરે પગલી અત્યારે િરબચ
“Life” િો વકુ લની હિી, જયાું મેડમ પણ સામેથી કહેિા કે “લાઈન મા.....રો.....!”
ગરીબ માણસની દીકરી માુંડ એકાદ ટું ક ખાવા મળે , દીવા નીચે ભણી, રીઝલ્ટ-૯૩%. પછી
એના સમાજે હજરોના ખચે છાપામાું જહેરાિ આપી: "સમાજન ુંુ ગૌરવ!"

વેકેશનમાું જે લોકો ફરવા જય કે હોટલમાું જમવા જય િે લોકોએ ફેસબકુ કે વ્હોટ્સ એપ પર
ુ વા નહીં. જે લોકો નથી
ત્યાુંના તવબચત્ર ડાચા કરીને લીધેલ સેલ્ફી કે કોઈ પણ જિના ફોટાઓ મક
જિાું એમના ઘેર ઝગડા થાય છે અને એમના બૈંરાું િેમના ડાચા બગાડે છે - ભડકેલો ભ ૂરો
ુ રાિમાું "અણી"વાળાના ગ્રહ જોરદાર ચાલી રહયા છે . અંબાણી, અદાણી, રુપાણી, વાઘાણી,
ગજ
મેવાણી અને હવે ધાનાણી. એટલે જેટલાની પાછળ અણી આવત ુંુ હોય એ દોડવા માડજો. પોવટ
વાુંચી, દે રાણી જેઠાણીમાું ઉત્સાહનો માહોલ!
છગનકાકા: અલ્યા જીગલા, પાડોશમાું કોઈ લાુંબી બાઈ છે ?
જીગલો: હા, ચ્યમ?
છગનકાકા: ઇના કપડા લઈ આવ
જીગલો: કપડા?
છગનકાકા: હા, ઇના કપડા જ કહુું છું. ડોર્કટરે કહ્ું ુ છે કે બહુ ઠું ડી લાગે િો લાુંબી બાઈના કપડા
પહેરવા!
ગ્રાહક(મીઠાઈની દુકાનવાળા છોકરાને): િમારી િો મીઠાઈની દુકાન છે , િારું ુ મીઠાઈ ખાવાન ુંુ મન
નથી થત?ુંુ
ુ ાબ જુંબ ુ અને રસગલ્ુ લા ગણી ગણીને મક
ુ ે છે . એટલે જ
છોકરો: મન િો થાય છે પણ પપ્પા ગલ
બસ એમને ચ ૂસી ચ ૂસીને પાછા મ ૂકી દઉં છું!
સાલ ું ુ સરુ જને પણ બૈરું ુ હોિ િો “કું ટ્રોલ”માું રાખિ, કેવી ગરમી પડે છે બાપા!

Today, all schools reopned after a long summer vacation. In one home in our neighbourhood,
early this morning, a mother went to her sleeping son and woke him up, “Wake up, son. It’s
time to go to school.”
SON : “Awww Mom! I don’t want to go to school.”
MOM : “Give me two good reasons why you don’t want to go to school??”
SON : "One, all the children hate me. Two, all the teachers hate me!!”
MOM : “Oh! that’s not a reason darling. Come on, you have to go to school.”
SON : “ OK. You give me two good reasons, WHY I should go to school?”
MOM : One, you are FIFTY-TWO years old, and should understand your responsibilities! Two,
you are the 'PRINCIPAL' of the school

દારૂના લીધે બરબાદ થ્ેલ બાપુએ કસમ ખાધી, ....ને ઘરમાાંથી દારૂની ખાલી બોટલો ફેકવા
લાગ્્ા, પેલી ફેકી ને બોલ્્ા, તારા લીધે મારી નોકરી ગ્ી
બીજી ફેકી, તારા લીધે મારુાં ઘર ગ્યુ,ાં
ત્રીજી ફેકી, તારા લીધે મારુાં બૈરુાં ગ્યુ,ાં
ચોથી ભરે લી નીકળી, તો કહે, તુ ાં સાઈડમાાં આવી જા આમાાં તારો કઈ વાાંક નથી.

राहुल गांधी: ईद मब
ु ारक, ईद बहुत परु ाना पवथ है ।
पत्रकार: मतलब?
राहुल गांधी: महाभारत में भी ष्ज़क्र है , भीचम वपतामह कहते र्े, "आओ उस्मान भाई"
पत्रकार(अपना सर फोड़ते हुए): वो उस्मान भाई नहीं बे, "आयुचमान भवः" कहते र्े!
ુ ો?
ટીચર: ચુંર પર પહેલો પગ કોણે મક્ય
જયુંિી જોખમ: નીલ આમમવટ્રોંગે
ુ ો?
ટીચર: બીજો પગ કોણે મક્ય
ુ ો હશે...એ ત્યાું લુંગડી રમવા થોડો ગયો હિો
જયુંિી જોખમ: સાહેબ િેણે જ મક્ય
ુ લી નો ખાસ િહેવાર કયો છે ?
ચુંપા: બ્રસ
રું ગીલી: દીવા “લી”
ુ લીનાું ઘરની બહાર શુંુ હોય છે ?
ચુંપા: દદવાળીમાું બ્રસ
રું ગીલી: રું ગો “લી”
આખી જજિંદગી દરદ્ધદ્ધ દે તસદ્ધદ્ધ દે , અષ્ટનવતનતધ દે , બધ ુંુ માુંગ્્ ુંુ પણ “ઘરવાળી સીધી દે ” એવ ુંુ કદી
બોલ્યા જ નદહ, “હવે ભોગવો!”
એક દદવસ એક જડી સ્ત્રી બસ વટૉપ પર ઉભી હિી, િેણે જે સાડી પહેરી હિી િેના પર બહુ બધા
નાના મોટા તવમાનોના બચત્ર બનેલા હિા. એક બાળક િેની સાડીને જોવા માટે િેની ગોળ-ગોળ ફરી
રહ્યો હિો.

સ્ત્રી: કેમ બેટા, િારી મમ્મી સાડી નથી પહેરિી? િો ત ુ આમ િેને જોવા માટે ગોળ-ગોળ ફરી રહ્યો
છે ?
છોકરો: સાડી િો જોઈ છે , પણ આટલ ું ુ મોટુંુ એરપોટમ પહેલીવાર જો્ ુંુ છે
ુ ઉપર તવદે શી છોકરીઓ સાથે કેમ ચેટ કરો છો?
પત્ની: િમે ફેસબક
ુ રી રહ્યા છે ?
પતિ: િને શુંુ લાગે છે કે ભારિના આંિરરાષ્ટ્રીય સબુંધો એકલા મોદીને લઈને જ સધ
છગન: પ્રભ,ુ બધી છોકરીઓ રોમાુંદટક હોય છે અને પત્નીઓ બોદરિંગ. આવો કેમ અડયાય?
પ્રભ:ુ કારણ કે છોકરીઓ હુું બનાવ ુંુ છું અને પત્નીઓ િમે બનાવો છો!
ુ ા, િમારી હાજરી ખ ૂબ જ ઓછી છે , એટલે િમે પરીક્ષામાું નદહ બેસી શકો
ટીચર: લખભ
બાપ:ુ કોઈ વાુંધો નદહ ,આપણને કોઈ એવ ુંુ અબભમાન નથી, હુું ઉભો ઉભો પરીક્ષા આપીશ!
પત્ની(પતિને): િમે મને કેટલો પ્રેમ કરો છો?
પતિ: ગાુંડી, ત ુંુ કહે િો િારુ એંઠુ ઝેર પણ પી જઉં, તવશ્વાસ ન હોય િો અજમાવી જો!
ુ ાને છોડવાવાળા મોદી પહેલી વ્યસ્ર્કિ કહેવાય!
દે શદહિમાું પત્ની અને મહેબબ
ૃ ધરે છે . પેલો માણસ એ પીવાની
એક કાઠીયાવાડીની િપવયાથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન એને અમિ
ૃ પીવાની ના પાડે છે ?
આનાકાની કરે છે . એટલે ભગવાને િેને પ ૂછ્,ું ુ ત ુંુ શુંુ કામ અમિ
કાઠીયાવાડી: હમણા જ માવો ખાધો છે !
જમવા બેઠેલો પતિ: અરે ભાગ્યવાન, આ િે જે શાક બનાવ્્ ુંુ છે િેને શુંુ કહે છે ?
પત્ની: િમે એવ ુંુ શા માટે પ ૂછો છો?
પતિ: મને પણ વવગમ માું પ ૂછવામાું આવશે કે શુંુ ખાઈને મરી ગયો?
વરસાદ ઓછો થવાન ુંુ કારણ છે ENGLISH MEDIUM SCHOOL ની વધિી સુંખયા. કેમ કે ત્યાું
"આવ રે વરસાદ"ના બદલે " RAIN RAIN GO AWAY " શીખવાડવામાું આવે છે અને નાનાું
બાળકોની પ્રાથમના ભગવાન વહેલી સાુંભળે છે !

ુ ી નેટ અને કોલ ફ્રી, માઁ
ફર્કિ “JIO” એ કહેવ ુંુ જોઈએ કે એક આિુંકવાદીને મારવા પર 5 વષમ સધ
ુ રાિીઓ કલાકમાું આખ ુંુ પાદકવિાન સળગાવી આવશે!
કસમ ગજ
એનઆરઆઈ: બાપ ુ છોકરી જોઈ આવ્યા?
બાપ:ુ કાને થોડુું ઓછું સાુંભળે છે અને રું ગે થોડી શ્યામ છે
એનઆરઆઈ: અંગ્રેજીમાું કહો ને
બાપ:ુ બ્લેક બેરી!
જબરા વહેમમાું રહે છે લોકો, જજિંદગીન ુંુ ઠેકાણ ુ નથી ને અથાણુંુ આખા વષમન ુંુ બનાવે છે !
કામ ધુંધા એટલા ઠું ડા છે કે હવે િો ઘરવાળી પણ ખીવસા િપવયા વગર કપડાું ધોવા નાુંખી દે છે !
િમે ભલે ગમે િેટલા મોટ્ટા િીસમાર ખાું હોવ પણ િમે િમારા સસરા જેટલા જ્ઞાની નથી, સાળા
જેટલા સફળ નથી, સાઢુ જેટલા વમાટમ િો નથી જ. આ વાિ વવીકારો િો િમારૂ લગ્ન જીવન સફળ
છે !
ુ ો રે દડયો બુંધ થઈ ગયો. એમણે ખોલ્યો િો અંદર મરે લો ઉંદર મળ્યો.
બાપન
બાપ:ુ ઓહ માુંય ગોડ, કલાકાર િો મરી ગયો પછી રે દડયો ક્યાુંથી વાગે ?
એક એવો જમાનો હિો કે ક્યારે કાડહો વાુંસળી વગાડિો એટલે બધી ગોપીઓ દોડિી આવિી.
આજે એવો જમાનો છે કે કચરાની ગાડીવાળો સીટી વગાડે ને બધી ગોપીઓ દોડે!
કેજરીવાલ જો બે મીનીટથી વધારે ટોઇલેટમાું બેસે િો પણ એની પત્ની દરવાજો ખટખટાવીને પ ૂછે ,
“હાજિ કરવા બેઠા છો કે ધરણા પર બેઠા છો!”.
ુ ા મફ્ુ િી(અબખલેશ યાદવને): હેલો અબખલેશ
મહેબબ
અબખલેશ: બોલો મેડમ સાહેબા

ુ ા મફ્ુ િી: બેટા, આ બાથરૂમમાુંથી નળ, ટાઈલ્સ અને બીજુ ું શુંુ શુંુ ઉખેડીને લઇ જવાન ુંુ હોય િે
મહેબબ
મને ટે ર્કવટ કરને!
ુ ાર પાણીપરુ ીવાળાને આંખોના નુંબર આવિા નથી. કોઈ દી ચવમીશ ભૈયો
એક િાજ સવે અનસ
જોયો? કારણ નો અભ્યાસ કરિા જણવા મળ્્ ુ કે િેની આજુબાજુ હદરયાલી જ હદરયાલી રહેિી
હોવાથી લઈને િેને આંખના નુંબર નથી આવિા.
ુ ી થવાનો ઉપાય: એક વષમથી 20 વષમ સધ
ુ ી આપણી “માું” પીરસે િે ખાવ,ુંુ 20 વષમ
જજિંદગીમાું સખ
ુ ી િમને ફાવે િે ખાવ,ુંુ 40 વષમથી 60 વષમ સધ
ુ ી શરીરને ફાવે િે ખાવ,ુંુ 60 વષમ
થઈ 40 વષમ સધ
પછી થાળીમાું આવે િે ખાવ!ુંુ
ુ પર ગ્.ુંુ હોટલ મેનેજરે પ ૂછ્,ું ુ “સાહેબ, િમારું ુ નામ?, મેડમ િો અમારા
એક કપલ હનીમન
ુ ર કવટમર છે !”...સમજે એને સલામ!
રે ગ્્લ
એક કાકાને ઘણા વખિથી સાુંભળવાની િકલીફ હિી એટલે િે એક ડોર્કટર પાસે ગયા અને
સાુંભળવા માટેન ુંુ અદ્યિન સાધન વસાવ્્.ુંુ ડોર્કટરે એક મહીના પછી ચેક અપ માટે આવવા કહ્.ું ુ
એક મહીના પછી…
ડોર્કટર: િમને આ સાધન બરાબર ફાવી ગ્ ુંુ ને? હવે બરાબર સુંભળાય છે ને? િમારા ઘરનાું બધાું
ુ છે ને?
ખશ
કાકા: મેં કોઈને કહ્ું ુ જ નથી. હુું શાુંિીથી બધાુંની વાિ સાુંભળિો હિો. આ એક મહીનામાું મેં ત્રણ
વખિ મારું ુ વીલ બદલી નાુંખ્ ુંુ છે !
ુ ા પાટાપીડડી પરુ ા થયા.
દવાખાનામાું બાપન
ુ ી જો કેટલા પૈસા આપવાના?
બાપ(ુ રઘલાને): એલા રઘલા ડોર્કટર સાહેબને પછ
રઘલો(ડોર્કટરને પ ૂછીને): દાર્કિર સાહેબ 500 ક્યે છે
બાપ:ુ રઘલા, આના કરિાું ઘરવાળીએ માગ્યાિા ઈ 200 આપી દીધા હોિ િો સારું ુ હત!ુ
છોકરી: છી છી કેવો ખરાબ જમાનો આવ્યો છે , એક છોકરો બીજ છોકરાને ફ્લાઈંગ દકસ આપી રહ્યો
છે

છોકરો: ગાુંડી, એ ફ્લાઈંગ દકસ નદહ, એ છોકરો પોિાના તમત્ર પાસે બીડી માુંગી રહ્યો છે !

જમાઈ જમવા બેઠા...
ુ પ ૂછ્:ુંુ ખીર આપ ુંુ કે રબડી?
સાસએ
જમાઈ: કેમ ઘરમાું એકજ વાટકી છે ?
ભતવષ્યના બાળકોને ઇતિહાસમાું આવા સવાલો આવશે.
સવાલ: ઇ.સ. ૨૦૧૭માું ભારિમાુંથી તમસકોલની પ્રથા બુંધ કરાવનાર વીર કોણ હિા?
ુ ો”
જવાબ: ધીરુભાઈનો “મક
શાુંતિથી કોઈ એક જગ્યાએ સખણા બેસી રહો એ પણ એક પ્રકારના યોગા જ છે !
मैंने एक कांग्रेस के नेता से कहा: जरा इटली की खालसयत बताओ!
वो बोला: मैं कभी इटली गया ही नही!
कफर मैंने कहा: कफर भी कुछ तो बताओ!

उसने कफर कहा: जब मैं गया नही तो कैसे बता दं ?
ू

मैंने उससे कहा: वैसे ही बता दो जैसे बबना शाखा में जाये संघ के बारे में बता दे ते हो!
तो वो कोंग्रेसी बोला: इसी ललए तो प्रणव मुखजीको शाखामे भेजा र्ा!
એક છોકરાએ ટીચરને પ ૂછ્,ું ુ “અમારા જેટલા છોકરાઓને બાળકો થાય?”
ટીચર: કોઈ દદવસ નદહ
છોકરો(છોકરીને): મેં િને કહ્ું ુ હત ુંુ ને કે “બચિંિા કરવાની જરૂર નથી!”
ુ ુંુ અને સાથે એક ચબરખી
સુંિાએ પોિાન ુંુ અડડરવેર બાજુવાળા દિશ્ચનની દોરી પર સકુ વવા મક્ય
પોિાના ભાુંગ્યા ત ૂટયા અંગ્રેજીમાું લખી, “Bhabhiji, please remind me to remove my underwear
when you remove your clothes!”
ુ ભાઈ, પોપ કોન છે ?”
રમણીકભાઈએ પોપ તવશે વાુંચ્્ ુંુ એટલે પ ૂછ્,ું ુ “ એ મનસખ
ુ ભાઈ: નથી, વેફર ચાલશે?
મનસખ

પત્ની સવાર સવારમાું મેકઅપ કરિી હિી, પતિને એ જોઈને નવાઈ લાગી.
એણે કહ્,ું ુ ‘આવા સવારના ટાઈમે મેકઅપ?’
પત્નીુઃ ‘િમે ચ ૂપ રહો. મારે મારાું ફોનન ુંુ લોક ખોલવાન ુંુ છે . મેં પાસવડમ િરીકે મારો ચહેરો જ મ ૂક્યો
છે અને હવે એ રોંગ પાસવડમ કહે છે !’
ખોળાનો ખદૂું નારનો અંગ્રેજી શબ્દ? “લેપટોપ”
વરસાદન ુંુ કામ બાજુવાળી ભાભી જેવ ુ થઈ ગ્ ુ છે , િૈયાર થઈને નીકળે છે પણ આપણી બાજુ
જોિી નથી!
22 િારીખથી કેરી બુંધ, 23 િારીખથી કેરી બેગ બુંધ, 22 િારીખથી કેળા ચાલ ુ અને 23 િારીખથી
થેલા ચાલ!ુ
ુ ાવમાું આટલા બધા પથરા કેમ છે ?
ગ્રાહક: આ મારા પલ
ુ ાવ છે એટલે!
વેઈટર: સાહેબ, કાશ્મીરી પલ
ુ ાફરી કરિા મેં કહ્,ું ુ
આજકાલ કેટલાક િો BJP ના એવા ભર્કિો છે કે ન પ ૂછો વાિ. ટ્રે નમાું મસ
ુ જ છે ”. પેલા ભાઈ ભડકી ગયા અને બોલ્યા, “કોંગ્રેસના વખિમાું શુંુ ન
“ભાઈ આ વરસે ગરમી ખબ
હિી?”.
ુ સદ
એક ખબ
ુંુ ર છોકરી આવી અને બોલી, આ મદહલાની સીટ છે , સીટ ખાલી કરો. હુું એવ ુંુ કહેિા
ુ ાન છોકરી સમજિો હિો!”. િમે માનશો નદહ આખા રવિે
ઉઠયો, “ઓહ, િમે મદહલા છો? હુું િો ્વ
એ છોકરી ઉભી રહી પણ સીટ પર બેઠી નદહ!
ુ ે બેન કેશે
ટીચર: આજથી બધા છોકરા કલાસની બધી છોકરી્ન
પાછળથી એક છોકરો બોલ્યો: આ બધા ના મામેરા િારો બાપ કરશે!
ુ ુ ષોને સ ૂકોમેવો ખવડાવવાથી થિી આડ અસરો.
પર

આજે સવારે નાવિામાું ભ ૂલથી ચાર-પાુંચ બદામ ખાઈ ગયો હિો.
અત્યારે ઓદફસે બેઠા બેઠા બાલમુંદદરની બહેનપણીઓ બહુ જ યાદ આવે છે !

એક જણો એની ઘરવાળી ને કાયમ “ટાઈગર ઓફ રે બઞવિાન” કહીને બોલાવિો. પેલી પણ
ુ ખશ
ુ થઈ જિી. એક વખિ એની બહેનપણીએ પ ૂછ્ ું ુ કે િને આનો અથમ શુંુ થાય િે
સાભળીને ખશ
ખબર છે ? પેલી એ કીધ ુંુ કે ના.
બહેનપણી: “ટાઇગર એટલે વાઘ” અને “રે બઞવિાન એટલે રણ”. હવે એ બુંનેને ભેગું ુ કરીને વાુંચ
“વાઘરણ”...ભાઈ હોવપીટલમાું છે !
કડવ ુંુ સત્ય! ૫૦,૦૦૦ થી ૭૦,૦૦૦ રૂતપયા પગાર મેળવિો સરકારી શાળાનો તશક્ષક પોિાના
બાળકને ખાનગી શાળામાું ૫૦૦૦ થી ૭૦૦૦ રૂતપયા પગાર મેળવિા તશક્ષક પાસે ભણવા મોકલે
િેનાથી મોટી કરુણિા બીજી શુંુ હોઈ શકે?
ઘરે મહેમાન ઓછા અને મેસેજ વધારે આવે છે અને લોકો હજી એમ સમજે છે કે મોબાઈલ
આપણને નજીક લાવે છે !
બાપ:ુ આંગણામા કુ િરો આવ્યો છે એક રોટલી લઈ આવ
રઘલો: બાપ,ુ રોટલી નથી
બાપ:ુ િો લાકડી લાવ, આપણા આંગણેથી કોઈ ખાધા વગર ના જવ ુંુ જોઈએ!
મા-બાપ એની છોકરીઓના બાયોડેટામાું વજન 48 દકલો લખે, હાઈટ-5.3 લખે પણ જીભ 11 ફુટ
લખવાન ુંુ કેમ ભ ૂલી જિા હોય છે ?
ચા ના વટોલ પર હવે કપમાું સાવ એટલી ચા આવે છે કે આપણને એમ થાય કે ચા પીવડાવે છે કે
પોલીયોના ટીપા?
आज वो पुरानी मोहब्बत अचानक लमली बाज़ार में ,

बात लसफथ इतनी र्ी कक उसके गले में Cervical belt र्ा और मेरे ददल में Stent

न उसकी गदथ न दहली, न मेरा ददल धड़का!!
સાલ ું ુ એક કલાક મોબાઈલને ના અડીએ િો મોબાઈલના દદલમાુંથી અવાજ આવે છે , “માબલક, જીવો
છો કે મરી ગયા!”
જો પત્નીને પાયલોટ બનાવવામાું આવે િો નીચેનો સુંવાદ થાય.
પત્ની: હેલો કું ટ્રોલ ટાવર, મારા તવમાનમાું પ્રોબ્લેમ છે
કું ટ્રોલ ટાવર(પતિ): શુંુ પ્રોબ્લેમ છે ?
પત્ની: કઈ નદહ
કું ટ્રોલ ટાવર(પતિ): પ્લીઝ બિાવને શુંુ પ્રોબ્લેમ છે ?
પત્ની: ના જવા દો, હુું મારી મેિે ફોડી લઈશ
કું ટ્રોલ ટાવર(પતિ): પ્લીઝ શુંુ પ્રોબ્લેમ છે િે િો કહે
પત્ની: કશુંુ નદહ, િમે નદહ સમજી શકો
કું ટ્રોલ ટાવર(પતિ): અરે બોલ િો ખરી શુંુ પ્રોબ્લેમ છે ?
પત્ની: બસ, મને એકલી રહેવા દો, િમને કઈ પણ કહેવ ુંુ બેકાર છે !
કું ટ્રોલ ટાવર(પતિ): અરે ગાુંડી, તવમાનમાું ૨૦૦ પેસેડજર છે
પત્ની: હા, મારી િો કઈ દફકર જ નથી, પેલા ૨૦૦ જણાની દફકર છે ! મારે િમારી જોડે કોઈ વાિ
નથી કરવી(આદિસે મજબરુ )
ક્યારે ક તવચા્ું ુ કે દવાની ગોળીઓન ુંુ પેકેટ દસ ગોળીન ુંુ કેમ હોય છે ? િો િમારી જણ માટે બિાવી
દઉં કે આ પ્રથા રાવણન ુંુ માથ ુંુ દુખ્ ુંુ ત્યારથી શરુ ચાલ ુ થઇ!
અંગ્રેજી ખાલી શીખવામાું જ અઘરું ુ છે બાકી પીવામાું િો મોજ પડી જય!

ુ રાિના રવિાઓ ઉપર હવે ક્યાુંય પણ ભિ
ુ , ચડુ લ
ુ રાિના
ે કે ડાકણ દે ખાશે નહી કારણ કે ગજ
ગજ
ુ ા આવી ગયા છે !
રોડ ઉપર ભવ
ુ ી માુંખી નથી પડી!
ઈતિહાસ સાક્ષી છે , દારૂના પેગમાું આજ સધ

ુ ખેિર ખેડ્.ુંુ
બાપએ
પટેલ: શુંુ વાવશો?
બાપ:ુ નથી કેવ,ુંુ િારે શુંુ પુંચાિ?
પટેલ: કાુંઈ વાુંધો નદહ, ઉગશે ત્યારે જોઈ લઈશ
બાપ:ુ િો હવે વાવે ઈ બીજો!
28 િારીખે વડ ની પ ૂજ કયામ પછી દરે ક સ્ત્રી ના મોબાઈ પર આવો મેસેજ આવશે.
Your husband has been successfully recharged for next one year, you can torcher him.
Thanks!
એ આપણા સુંવકાર નથી કે આપણે કોઇને પણ પગ લગાડીએ, નહીિર આપણે પણ ફુટબોલમાું તવશ્વમાું નું.૧
હોિ. પણ, આપણી આદિ છે પગ ખેંચવાની એટલે એ િો આપણે કબડ્ડીમાું નું. ૧ છીએ.

સારું ુ થ્ ુંુ કે પ્લાન્વટકની સાથે સાથે કાચ પર પ્રતિબુંધ નથી લાગ્યો, નદહ િો લોટો લઈને દારૂની
ુ ી!
દુકાનપર જવ ુંુ પડિે!...એક પીધ્ધડની ખશ
વ્હાલા વરસાદ, વધારે રોમેન્ડટક થવાની જરૂર નથી. અમારી પાસે એવી કોઈ ગલમફ્રેંડ નથી જે
તશફોનની સાડી પહેરી મળવા આવિી હોય. અમારી પાસે િો પત્નીઓ છે , જે વરસાદ પડે ત્યારે
અમે પલળીને ઠુુંઠવાિા જેવા ઘરે પહોંચીએ કે દોડિી નજીક આવે અને કહે ત્યાું જ ઉભા રહો ઘર
ગુંદુ થશે િો િમે જ પોત ુંુ મારજો!
એક પત્ની ની ડાયરીમાુંથી: વરસાદ પડે િો માણ,ુ પણ વર-સાદ પાડે િો દાદ ના આપ!ુ
સવાર સવારમાું પત્નીની નવીન ધમકી, સાડી લેવા 2000 રૂતપયા આપો નહીંિર પ્લાવટીક ની થેલી લઇ બહાર
જઈશ અને િમારે 5000 રૂતપયા નો દું ડ ભરવો પડશે!

જયારે એક મદહલા િમને પસુંદ કરે ત્યારે િમે એક પતિ છો. જયારે ૧૦૦ મદહલા પસુંદ કરે ત્યારે િમે આદશમ
વ્યસ્ર્કિ છો. જયારે હજરો મદહલા પસુંદ કરે ત્યારે િમે એક નેિા છો. જયારે બધીજ મદહલાઓ પસુંદ કરે

ુ ી”વાળા છો!!
ત્યારે િમે એક “પાણીપર

ુ જ ગવુ સામાું છે . એમન ુંુ કહેવ ુંુ છે કે સાિજનમ સધ
ુ ી
વડ-સાતવત્રીને લઈને બધા વડના ઝાડ ખબ
િમારે આજ પતિ જોઈિો હોય િો પતિને બાુંધી રાખોને, અમને શુંુ કરવા બાુંધો છો?
પત્નીએ પતિની આંગળી પકડી, વીજળીના બોર્કસમાું નાખવા કોતશશ કરી, એટલે પતિએ હાથ
છોડાવિાું કહ્ું ુ અરે , કું ઇ સમજ પડે છે , કરું ટ લાગી જશે.
પત્નીુઃ િમે એની બચિંિા ના કરો, હુું વટસાતવત્રીન ુંુ વ્રિ કરૂું છું,એ બરાબર થાય છે ને એ ચેક કરૂું
છું.
અમદાવાદમા એક મજુર દે શીદારૂની કોથળી સાથે પકડાયો. લોકોએ પોલીસને તવનુંિી કરી કે છોડી
દયો બીચારો ગરીબ માણસ દારૂનો બુંધાણી છે . પોલીસે કહે દારૂ માટે નથી પકડયો. આિો
plasticની કોથળીમા લઈ જિો િો એટલે પકડવો પડયો.
પકડવાના કેાને હિા? દાઉદ, તવજય માલ્યા, નીરવ મોદી, મેહુલ ચોકસી, લબલિ મોદી,
કાળાપૈસાવાળા, ભ્રષ્ટાચારી, અને ગડ
ું ુ ા-ચોર-લફું ગાઓને અને પકડે છે કોને? પ્લાવટીકની
થેલીવાળાઓને!
પતિ અને પત્ની સામસામા આવી ગયા.
ુ ેલ ું ુ “ફેશન ડીઝાઈનર”. હુું પરણી ગયો પછી ખબર પડી
પતિ: ફેસબકુ અને વોટ્સએપમાું વટે ટસ મક
કે આખ ુંુ ખાનદાન ગાજ-બટન અને ફોલ છે ડા કરે છે
પત્ની: િમારા જેવા ગાળીયા નથી કયામ. ઘરના બે પુંપ છે એમ વટે ટસ રાખ્ ુંુ હત.ુંુ બે પેટ્રોલપુંપના
માબલક સાથે હરખે હરખે પરણી. લગ્ન પછી ખબર પડી કે સાઈકલ રીપેરીંગની દુકાન છે અને બે
સાઈકલમાું હવા ભરવાના પુંપ છે !
એક દારૂદડયો વકીલને પ ૂછે છે કે સરકાર માડય દારૂ જો હુું લઇને પીિો હોઉં અને બૈરૂ રોકે િો
સરકારી કામમાું અડચણ નાખવાનો કેસ કરીને િેને અંદર કરી શકાય? વકીલે એને બાથ ભીડી
અને પ ૂછ્ ુંુ કે આ ત ુંુ ક્યાુંથી આવ ુ શીખીને આવ્યો?

જો અડધા કલાકના ઝઘડાથી જો ઘરવાળી ત્રણ, ચાર દીવસ મોઢુ ફુલાવીને મગ
ુંુ ી રહેિી હોય િો
ઝઘડા કરાય એમા કાઇ વાુંધો નહીં!
કુું વારાઓનો સૌથી મોટો વહેમ કે પરણેલાને એની ઘરવાળી ગાલે ભીનાવાળ આડાડીને સવારમા
જગાડે છે !

એક કપલે કોટમ માું છૂટાછે ડા માટે દાવો કયો.
જજ: મેડમ ,િમે છટાછે ડા ક્યાું ગ્રાઉડડ પર માુંગો છો?
લેડી: ગ્રાઉડડ માગીને મારે શુંુ કામ સાહેબ? અમારી પાસે બે વીઘા જમીન છે અને એની પર
અમારો સરસ બુંગલો ય છે .
ુ છું કે, છટાછે ડા માગવાનો િમારો પાયો શુંુ છે ?
જજ: અરે , હુું એવ ુંુ પછ
લેડી: પાયો િો સાહેબ એકલો તસમેડટ કોડિીટનો બનાવેલો છે , અમારું ુ ઘર જલ્દી ત ૂટશે નહી. મારા
એમણે જિે ઉભા રહીને પાયામાું બહુ પાણી નાખેલ ું ુ છે
ુ છું કે છૂટાછે ડા િમે ક્યાું આધાર પર માુંગો છો?
જજ: અરે મેડમ હુું પછ
લેડી: કોઈ આધાર નથી સાહેબ, આધારનો નમ્બર માુંગ્યો છે પણ હજુ આવ્યો નથી, આધારવાળા
એવ ુંુ કહેિા હિા કે િમારું ુ આધાર કાડમ ઘરે પોવટ કરશે.
ુ છું કે િમે છૂટાછે ડા શુંુ કામ માુંગો છો?
જજ(ગવુ સે થઇને): અરે દે વીજી હુું િમને બે હાથ જોડીને પછ
લેડી: મારે શુંુ કામ હોય? મારે બીજ કામ ઓછા છે ? હુું શુંુ કામ માુંગ?ુ એ િો મારા હસબુંડ માુંગે છે
ુ કું ટાળીને): ભાઈ િમને આમની સાથે શુંુ પ્રોબ્લેમ છે િે છૂટાછે ડા
જજ(લેડીના પતિ િરફ ફરીને ખબ
માુંગો છો?
લેડીનો પતિ: સાહેબ િમે હમણાું જે લમણા લીધા અને ખાલી દશ તમનીટમાું કું ટાળી ગયા, િો
તવચારો કે મારે િો રોજ 24 કલાક એની સાથે કાઢવાના હોય છે ! િમે જ કહો શ ુ કરું ુ ? (જજ સાહેબ
હાલ િો રજ પર ઉિરી ગયા છે !)
ટીચર: જયુંિી જોખમ, “બેગાની શાદીમે અબ્દુલ્લા દીવાના” નો મિલબ સમજવ
જયુંિી જોખમ: સાહેબ, એનો મિલબ, "Indians Watching FIFA World Cup!"

પત્ની: બહાર આટલો બધો વરસાદ પડે છે , ઘરે આવિા કેમ મોડુું થ્?ુંુ
પતિ: વટેશન પર ભીંજયેલી સાડીન ુંુ સેલ લાગ્્ ુંુ હત ુંુ િે જોિો હિો
પત્ની: પછી મારે માટે એકાદ સાડી લાવ્યા કે?
પતિ: ના, બધી પહેરેલી હિી!(રાિે વટસાતવત્રીનો ઉપવાસ)
ુ વા આવશે.
જીવનમાું એક વાિ ધ્યાનમાું રાખો િમારી આંખમાું આંસ ૂ આવશે િો હજર જણા લછ
પણ, ઝાડા થશે િો કોઈ લ ૂછવા આવશે નહીં. પાણી ઉકાળીને પીવ,ુંુ ચોમાસ ુંુ શરૂ થઈ ગ્ ુંુ છે
િબબયિની કાળજી લેવી!
મા-દીકરી વચ્ચે થયેલો હૃદયરાવક સુંવાદ!
દીકરી: મારે લગ્ન નથી કરવા, હુું સારું ુ કમાઉ છું, સક્ષમ છું, જજિંદગીભર િારું ુ અને મારું ુ ધ્યાન રાખી
શકુું એમ છું!
મા: દીકરી એ બધ ુંુ હુું સમજુ છું, પણ જીવનમાું કોઈ ભ ૂલ થઇ િો દોષનો ટોપલો કોને માથે
ઢોળીશ? પતિન ુંુ મહત્વ સમજ બેટા, પતિન ુંુ મહત્વ સમજ!

Mathematician asks: How to write 4 in between a 5?
China man replied: Is this a Joke?
Japan man exclaimed: Impossible!
American man said: The question's wrong!!
British man snorted: Rubbish!!
Indian man wrote: F(IV)E

ુ ્,ુ "આ ક્ય ૂ ગામ છે ?
ગાડીમા બેઠેલી છોકરીએ બહાર ઉભેલા છોકરાને પછ
છોકરો: િારો મોબાઈલ નુંબર આપ પછી કઉ.
છોકરી: હે ભગવાન લાગે છે આ સરુ િ આવી ગ્.ુંુ
પતિએ પત્નીને પ ૂછ્,ું ુ કે ઈશ્વરે િને સદ
ુંુ રિા અને બેવકફ
ૂ ી એક સાથે કેમ આપી દીધી?
ુ ો અને
પત્ની િરિ જ બોલી: સદ
ુંુ રિા એટલા માટે આપી કે િમે મારી સામે લગ્નનો પ્રવિાવ મક
બેવકફ
ૂ ી એટલા માટે કે હુું િમારો પ્રવિાવ વવીકારી લઉં!

વરસાદ આવે એટલે લવ મેરેજવાળા લાુંબી ડૃાઈવ પર જય અને એરેં જ મેરેજવાળા ઘરે ભજીયા
ખાય..!!
ખ ૂનનો ગડુ હો સાબબિ કરવા માટે િમારે એક જ સાક્ષીની જરૂર પડે છે . જયારે લગ્ન રજીવટર કરવા
માટે બે સાક્ષીની જરૂર પડે છે . એના પરથી ખયાલ આવશે કે ક્ ુંુ ખિરનાક છે !
ુ વ કરો...સાસ,ુ
પાુંચ સગડીનાું “સ”ને સાચવિા રહો અને જજિંદગીભર શાુંતિ અને આનુંદનો અનભ
સસરા, સાળા, સાળી, અને સાઢુુંભાઈ!
એક રીસેપ્શનમાું પિી બધા લેડીઝ સામે િાકી િાકીને જોિો હિો. ત્યા એની પત્નીની નજર એના
પિી ઉપર પડી.
પત્ની: શુંુ આમ બધીની સામે જુવો છો? છે કાુંઈ?
પિી: કાુંઈ નથી હવે, આ િો ખાલી એમ તવચારિો હિો કે જયારે હુું લગ્ન કરવા માટે છોકરીઓ
ગોિિો હિો ત્યારે આ બધી ક્યાું હિી?
પત્ની: ત્યારે એ બધી છે ને િમને બાુંધવા માટે રાખડી લેવા ગઈ હિી અને મારે ય બાુંધવી હિી
પણ બધી રાખડી વેચાઈ ગઈ હિી, એમાું હુું સલવાઈ ગઈ!
આજે જ બપોરે મે મારી ઘરવાળીને કહ્(ુંુ એ પણ પણ ઈંગ્લીશમા), You are my Strength...!!
મારી ઘરવાળી: Means, other women are your weakness...?
લ્યો, આને કેમ પહોંચવ?ુંુ વાુંકુ પાડવ ુંુ જ હોય િો ગમે િે રીિે વાુંકુ પાડે..!!

ત્રણ ફાવટ કોમ્્તુ નકેશન ટેબલફોન, ટે લીવીઝન અને સ્ત્રીને કોઈ વાિ કરવી. આનાથી પણ વધારે
ફાવટ કોમ્્તુ નકેશન જોઈએ છે ? િો સ્ત્રીને કહી દો કે આ વાિ કોઈને કહેિી નદહ.
That is “5G”. The radius of “Wifi” is limited, But radius of “Wife-Eye” is “unlimited”
મમ્મી: બેટા, તનશાળમા આજે શ ુ શીખવાડ્?ુ
ચીંટુ: લખિા શીખવાડ્.ુ

મમ્મી: શ ુ લખ્?ુ
ચીંટુ: ઈ વાુંચિા નથી શીખવાડ્!ુ
પત્ની: જન,ુંુ એક પપ્પી આપોને...ઊંઘ નથી આવિી!
સુંિા: ઓહ, િારી ફરમાઈશ મને હેરાન કરી નાખે છે . ઘરનો ખચો જેમ િેમ કરીને ચલાવ ુંુ છું અને
િને કુ િરાન ુંુ બચ્ચ ુંુ જોઈએ છે !
"ત ુંુ વરસે િો મન મ ૂકીને વરસજે, કોઈ િને કું ઈ નદહ કહે. રવિાના ખાડા િો અમે પરુ ી દઈશ,ુંુ પણ
પેટના ખાડા િારી તસવાય કોઈ નદહ પરુ ે !". પલળવ ુ અને ભીંજવ ુંુ બુંનેમા ફરક ફર્કિ એટલો જ છે કે
જે જડ છે એ પલળે છે અને જે લાગણીશીલ છે એ ભીંજય છે !!

Do You know why “Men” are called “Husbands” and “Women” are called “Wives” after
marriage?
Answer: In their Houses, the “Men” have to bend too much in front of their Wives, to run the
family smoothly. So they were called “House Bends”, this slowly changed to “Husbands”.
“Women” never trusted their Men and asked too many questions. That made use too many
“Whys”...this slowly changed to “Wives”.

આ મોબાઇલ અમવિો હટટો કટટો નથી બડયો. િેણે બહુ ખાધ ુંુ પીધ ુંુ છે . ઘદડયાળ ખાઇ ગયો, ટોચમ
ખાઇ ગયો, પત્રો ખાઇ ગયો, પવુ િક ખાઇ ગયો, રે દડયો ખાઇ ગયો, કેમેરા ખાઇ ગયો, ટેપરે કોડમ ર
ખાઇ ગયો, કેલ્ક્યુલેટર ખાઇ ગયો, દોવિી ખાઇ ગયો, સુંબધ
ું ો ખાઇ ગયો, સમય ખાઇ ગયો, શાુંતિ
ુ ી
ખાઇ ગયો, વમતૃ િ ખાઇ ગયો, િુંદુરવિી ખાઇ ગયો, ફોન વાયર સાથે બુંધાયેલો હિો ત્યાું સધ
માણસ મર્કુ િ હિો, હવે ફોન આઝાદ છે અને માણસ િેની સાથે બુંધાયેલો છે . આંગળીઓ જ
તનભાવે છે સુંબધ
ું ો આજકાલ, હવે બધા ટચમાું વ્યવિ છે , પણ ટચમાું કોઈ નથી!!
सासने बहु से पूछा, रसोइमे क्या क्या आता है ?
बहने कहा, माताजी, रसोइमे आलस आता है , पसीना आता है और चक्कर तो बहुत ही आते है !
ુ જ મઝ
ુ વે છે . ચાલિા ચાલિા...
મબ
ુંુ ઈનાું લોકો રવિે ચાલિા ખબ
ું ૂ વણ અનભ
તવમાન િેમના પર ત ૂટી નથી પડત ુંુ િે જોવા ઉપર જોઇને ચાલવ ુંુ કે પછી

વલાઈડ થઈને ત ૂટી પડિા રવિાન ુંુ ધ્યાન રાખવ ુંુ કે પછી
આજુબાજુમાુંથી ત ૂટી પડિા વ ૃક્ષોનુું ધ્યાન રાખવ ુંુ કે પછી
ુ ોન ુંુ ધ્યાન રાખવ!ુંુ
સીધા જ ત ૂટી પડિા પલ
“Heart attack લોહીન ુ પદરભ્રમણ અટકી જય ત્યારે નથી આવિો. પરું ત ુ જયારે “Heart” માું રહેલા
જ “Attack” કરે ત્યારે આવે છે !
વવીસ બેંકમાું કાળું નાણુંુ ૫૦% વધી ગ્.ુંુ ..એક સમાચાર. હવે આપણને ૧૫ લાખ નદહ ૨૨ લાખ
મળશે..રાહ જુવો ૨૦૧૯ની ચટ
ુંુ ણીની!
મોસમ તવભાગની ચેિવણી છે કે બીજ બે ત્રણ દદવસમાું હવા િેજ રહેશે અને ચિવાિી િોફાન
આવવાની શક્યિા છે . માટે સરુ બક્ષિ રહેવ ુંુ અને બહાર નીકળવ ુંુ નદહ. જો નીકળવ ુંુ પડે િો િમારી
પત્નીને બહાર ઉભી રાખજો કારણ કે િોફાન જોડે િોફાન જ ટક્કર લઇ શકે!
પત્ની: િમને આલ-ું ુ પરોઠા બનાવી દઉં?
પતિ: ના, ત ુંુ મને માણસ જ રહેવા દે ! આઈ પાછી જદુગરની ઓલાદ!
ુ છે
પેથોલોજીવટ: આ ્રુ ીન સેમ્પલ નથી, એપલ જ્સ
ચુંપા: સાહેબ, એક ફોન કરું ુ ?
પેથોલોજીવટ: સારું ુ , કોને ફોન કરવો છે ?
ુ ા પપ્પાને, ભ ૂલમાું ્રુ ીનની બોટલ ટીફીનમાું જિી રહી છે !
ચુંપા: ટપન
પત્ની(રડિાું રડિાું): બાજુવાળા મુંજુમાસીએ મને ગાુંડી કીધી
પિી(શાુંિ રાખિાું): અરે એના માટે બચિંિા નહી કરવાની, દુ:ખી નહી થવાન,ુંુ રડવાન ુંુ પણ નહી
પત્ની(રડવાન ુંુ બુંધ કરીને): િો હુું શુંુ કરું ુ ?
પિી: અરે , ડયામ વગર દહિંમિ રાખ અને પછી શાુંિીથી તવચાર કે મુંજુમાસીને આની ખબર કેવી રીિે
પડી ગઈ!

બેટી બચાવો, બેટી ભણાઓ અને સરખ ુ એન્ર્કટવા હાુંકિા પણ શીખવાડો...માુંડ માુંડ બચ્યો.. બાકી
આજે ઉડાડી જ દે િ!!!
અંગ્રેજી મીડીયમમાું ભણિા એક છોકરાએ વકુ લના એક ફોમમ ભરિી વખિે િેના પપ્પાને પ ૂછ્,ું ુ
“પપ્પા, આ મધરટું ગમાું શુંુ લખવાન?ુંુ ”
પપ્પા: લખ VERY LONG....
છોકરાઓ ઊપાડી જવાની અફવાઓ િો એવી જોરદાર ચાલી છે કે એનો રોગ ભાજપવાળાઓને
લાગ્યો અને એ લોકો કોંગ્રેસમાુંથી કુ વરજીભાઈ બાવળીયાને ઊપાડી ગયા. ધ્યાન રાખો બાપલા,
પેલો શુંકરબાવો ગાુંધીનગરની આસપાસ ફરી રહ્યો છે એવી અફવાઓ ચાલે છે , ભાજપવાળા
સાવધાન!
પતિ: હવે બહુ હેરાન કરીશ િો હુું સાધ ુ બની જઇશ.
પત્ની: િમારે નોમમલ સાધ ુ બનવાન ુંુ છે કે નાગા?
પતિ: કેમ...?
પત્ની: નોમમલ સાધ ુ બનવાન ુંુ હોય િો પેદકિંગ કરૂ અને જો નાગા બનવ ુંુ હોય િો િો હાલવા માુંડો
ુ દ
ુ ઈરાદાઓ પર કોઈ દદવસ શક ના કરિા, મેં િો એમને પણ માફ
મારા બલ
ું હોંસલા અને મજબિ
કરી દીધા છે જેમણે મારા લગ્ન ગોઠવ્યા હિા!
એક ભાઈ બસની બારીએ મોઢુ કાઢીને કહે: "ભાઈ, આ ક્ય ૂ ગામ છે ?
બસ વટેડડે ઉભેલા છોકરાએ ખેંચીને લાફો મારીને કહ્:ુ િારા બાપનો નોકર સમજે છે ? નીચે ઉિરીને
જોિા નથી આવડત?ુ
માણસ: "હાલો ભાઈ ઉિરો, પાક ૂ સરુ િ આ્ ૂ લાગે છે
કાલે ડોર્કટર સાથે મારી િબબયિ તવષયે બોલિો હિો. મારી જોબ, તશફ્ટ, દરપોદટિંગ, પગાર, કામ નો
પ્રકાર વગેરે વગે રે વાિો એકદમ કાળજીપ ૂવમક સાુંભળીને એમણે મને નીચે પ્રમાણે સલાહો આપી

ખ ૂબ ચાલો, કોલદડ્રડકસ એકદમ ઓછા કરો, દારૂ બબલકુ લ જ નહી, ખ ૂબ પાણી પીઓ, નજીકમાું જવ ુંુ
હોય િો રીક્ષા ન કરો, ચાલીને જવ, બહારન ુંુ ખાવાન ુ બબલકુ લ બુંધ કરો, ઘરમાું પણ િેલવાળું , ઘી
વાળું ન ખાવ ુંુ
મેં હા િો પાડી પછી ઘબરાિા ઘબરાિા પ ૂછ્,ું ુ “ડોર્કટર આમ ખરે ખર મને થ્ ુંુ છે શ?ુંુ ”
ત્યારે ડોર્કટર બોલ્યા: થ્ ુંુ કશુંુ જ નથી, િારો પગાર જ ઓછો છે !
દરે ક છોકરીઓન ુંુ એક ચાઇનીઝ નામ હોય છે ....”ચાુંપ...લી”!
ુ રાિી તમત્રોની હોટે લમા જમવા માટે ની ચચામ . "હુું ખાલી ચાખીશ જ", એનો સાચો મિલબ "હુું
ગજ
ખાઈશ પણ પૈસા નહીં આપ"ુંુ !
પતિ: રોજ સવારે મારી આંખ ખ ૂલે એટલે ભગવાનને હુું એકજ પ્રાથમના કરું ુ છું કે, બધાને િારા જેવી
જ પત્ની મળે .
ુ થઈને): ખરે ખર!!!
પત્ની(ખશ
પતિ: હા, નહીં િો શુંુ ? દુતનયાભરનાું બધાું દુ:ખ ભોગવવાનો ઠેકો મેં એકલાએ થોડો લઈને રાખયો
છે
પત્ની હોય િો ચુંદા કોચર જેવી, એક જ ઝાટકામાું ૩૨૫ કરોડ રૂતપયા પોિાના પતિને ICICI BANK
માુંથી કાઢીને આપી દીધા અને મારાવાળી છે જે રોજ ને રોજ મારા બખવસામાુંથી કોઈને કોઈ નોટ
કાઢી લે છે !
સવાલ: ભારિમાું છોકરીના લગ્નમાું મા-બાપ કેમ બધો ખચો ઉપાડે છે ?
ચાટમ ડમ એકાઉડટન: કારણ કે ભારિીય કાયદા પ્રમાણે ઉત્પાદન પર નો GST માલ ઉત્પાદક જયારે
માલ રવાના કરે ત્યારે ભરવો પડે છે !

ભ ૂખયાને ખાવાન ુંુ આપવાન ુંુ અને ફોનવાળાને ચાિર આપવ ુંુ એ પણ્ુ યન ુંુ કામ છે . પહેલા લોકો “બેટા”
માટે િરસિા હિા અને આજકાલ “ડેટા” માટે !
પપ્પા: જો આ વખિે ત ુંુ પરીક્ષામાું નાપાસ થઈશ િો મને “પપ્પા” નદહ કહેિો. પરીક્ષા પછી...

પપ્પા: િારું ુ રીઝલ્ટ શુંુ આવ્્?ુંુ
ુ ાવી દીધો છે !
દીકરો: દદમાગ ખરાબ નદહ કર કરસનીયા, િે બાપ કહેવાનો હક્ક ગમ
મેટ્રો િો સરુ િમા પણ આવી જિે પણ સરુ િવાળા લોકોએ ના પાડી, કારણ કે એવી ટ્રેનન ુંુ શ ુ કામ
જેની બારીએ લટકી ના શકીએ!
ુ ાફરોને ગડ
ુ મોનીગ કહ્ું ુ અને એમની એરલાઈડસમાું
પાઈલોટે તવમાન ટે ઈક ઓફ થયા પછી મસ
ુ ાફરી કરવા બદલ આભાર વ્યર્કિ કયો. પછી બોલ્યો, આજન ુંુ હવામાન.....ઓહ માઈ ગોડ, ખબ
ુ
મસ
જ િકલીફ થાય છે ...ઇટ્સ બનીગ! તવમાનમાું એકદમ શ ૂડયવકાશ થઇ ગયો. થોડીવાર પછી બહાર
આવીને પાઈલોટે માફી માુંગીને માઈિોફોન પર કહ્,ું ુ મારા પર ગરમ ગરમ કોફી ઢોળાઈ...િમે
મારું ુ પેડટ સામેથી જોઈ શકો છો.
એક કાકા: ત ુંુ અહી આવ અને અમારા બધાના પેડટનો પાછલો ભાગ જોઇલે!
ુ ી મળે , છોલેપરુ ી મળે , રસપરુ ી મળે , શ્રીખુંડપરુ ી મળે , ખીરપરુ ી મળે ,
પાણીપરુ ી મળે , ભેળપર
પણ આ મોબાઇલને કારણે ઉંઘ પરુ ી ન મળે .!
તપ્રડસીપાલ: વકુ લ આંઠ વાગે શરુ થાય છે ને ત ુંુ નવ આવે આવે છે ?
જયુંિી જોખમ: સાહેબ િમારે મારી રાહ જોયા વગર વકુ લ શરુ કરી દે વાની!
એક છોકરાએ િેના પપ્પાને પ ૂછ્,ું ુ “પપ્પા લગ્ન કરવામાું કેટલો ખચો થાય?”
ુ ી હુું િે ખચમની લોન ભરું ુ છું!
પપ્પા: મને ખબર નથી, હજુ સધ
એક છોકરીએ વવગમમા યમરાજને કીધ:ુ મારા લગન સરુ િના છોકરા સાથે કરાવશો?
યમરાજ: શાુંિી રાખ દદકરી, પહેલા સરુ િવાળા કોઈ છોકરાને વવગમ મા િો આવવા દે !
મોદી બધા કાયમકરો સાથે કાુંકદરયા ફરવા ગયા. ત્યાું એમણે એક પત્થર પાણીમાું ફેંક્યો અને બધાને
પ ૂછ્ ુંુ કે પત્થર કેમ ડૂબી ગયો? બધાએ જવાબ આપ્યો પત્થર ભારી હિો એટલે ડૂબી ગયો. પછી
મોદીએ અતમિ શાહને પ ૂછ્ ું ુ િો અતમિ શાહે સદ
ુંુ ર જવાબ આપ્યો, મને િો ફર્કિ એક જ વાિ

સમજમાું આવી કે િમે જેને છોડી દીઘો એ ડૂબી ગયો. બસ ત્યારથી અતમિ શાહની પ્રગતિ શરુ થઇ
ગઈ!
ઝબલા થેલી બુંધ થઇ ગઈ હોવાથી કોપોરે શનવાળા પકડી ન જય એ બીકે આજે સવારે દૂ ધ લેવા
લોટો લઇને ગયો. િો વવચ્છ ભારિ અબભયાનવાળા પકડીને લઇ ગયા..!! હવે િો બહુ િકલીફ છે
ભાઈ, કેમ જીવવ.ુંુ .!!
શૌચાલય પાસે 108વાળા આવીને ઉભા રહે એમાું પણ લોકોના ટોળા ભેગા થઇ જય બોલો..
શુંુ થ્ ુંુ હેં શુંુ થ્ ુંુ ???
અરે કાુંઈ નથી થ્ ુંુ ભાઈ 108વાળાનેય લાગે કે નહીં? ત ુંુ ઘરે જ ને!
Banta: Aravind Kejrival has problems with LG.
Santa: I think he should go for Sony or Samsung.
દારુડીયો િબબયિ બિાવવા ડોર્કટર પાસે ગયો
ડોર્કટર(દારુડીયાને): રોજ કેટલા પેગ પીવે છે ?
દારુડીયો: આંઠ
ડોર્કટર: ચાર કરી નાખ અને અઠવાદડયા પછી આવજે(અઠવાદડયા બાદ)
ડોર્કટર: હવે કેવ ુંુ લાગે છે ?
દારુડીયો: સારું ુ લાગે છે
ડોર્કટર: બે કરી નાખ(અઠવાદડયા બાદ)
ડોર્કટર: હવે કેવ ુંુ લાગે છે ?
દારુડીયો: સારું ુ લાગે છે
ડોર્કટર: હવે એક પેગ કરી નાખ!
દારુડીયો: સાહેબ એ િો બને જ નદહ. પહેલા હુું આખી બાટલીના આંઠ પેગ કરિો હિો, િમે કહ્ું ુ
એટલે આખી બાટલીના ચાર પેગ કયામ , પછી િમે કહ્ય એટલે આખી બાટલીના બે પેગ કયામ . હવે
ુ જ વટ્રોંગ થઇ જશે. મને પણ નદહ
િમે કહો છો આખી બાટલીનો એક પેગ કર િો એ િો ખબ
પોષાય. જેમિેમ કરીને િમે કહ્ું ુ એટલે મેનેજ ક્.ું ુ હવે એક પેગ બધી રીિે મશ્ુ કેલ છે !
दे व और पततदे व दोनोमे क्या फकथ है ?

दे वकी आरती सुखकताथ, दख
ु हताथ

पततदे वकी आरती...एसाकताथ,वैसाकताथ, यह नहीं कताथ वो नहीं कताथ!

ુ ાુંના મ ૃત્્ુ પછી િેમની વહુએ શ્રદ્ધાુંજબલ આપવા િેમના ફોટા પર કોમેડટ લખવી હિી કે,
સાસમ
"બા િો બા હિા"! પણ લખવાવાળાએ ભ ૂલમાું લખી નાખ્,ુંુ "બા િોબા હિા". બબચારી વહુ વગર
લેવે દે વે ભેરવાઈ ગઈ!
ભારિીય સમાજમાું સ્ત્રીઓનાું બભન્ન-બભન્ન વવરૂપ અને તવશેષિાઓ સમાયેલી છે . દાખલો, એક બ્હેને
બે કલાક જુદા જુદા ચપ્પલ ટ્રાય કયામ . છે વટે કહે કે “હા, આ બરાબર છે . આપી દો”.
બહેન: કેટલાું રુતપયા ?
દુકાનદાર: એમ ને એમ લઇ જવ, એ િમે પહેરીને આવેલા એ જ છે .!!
ધમમ સુંકટ કોને કહેવાય?
પત્ની પ ૂછે કે 'શાક ભાવ્્?ુ '
ના પાડો િો ચીડાઈ જય અને હા પાડો િો વધારે આપે!!
પત્ની: મેં સાુંભળ્્ ુંુ છે કે વવગમ માું પતિ-પત્નીને સાથે નથી રહેવા દે િા?
પતિ: ગાુંડી, એટલે જ િો એને વવગમ કહેવામાું આવે છે !
ઈડટરવ્્ ુંુ લેનાર: િમારી જોખમ લેવાની કેપેસીટી કેટલી છે ?
ઉમેદવાર: સાહેબ, ભગવાન પાસે બીજ જડમમાું પણ આજ પત્ની માુંગી છે !
દીકરો: પપ્પા, િમે જે રીિે મને મારો છો એવી જ રીિે દાદાજી િમને મારિા હિા?
પપ્પા: બીલકુ લ આજ રીિે મારિા હિા
ુ ી ચાલશે?
દીકરો: િો આ ખાનદાની ગડ
ુંુ ાગીરી ક્યા સધ
ુ ી િમે દે શી સુંડાસમાું ઊભડક, ઉભે પગે બેસી શકો!
િુંદુરવિી એટલે શ?ુ “જીવનના છે લ્લા શ્વાસ સધ

ુ રાિી સારા કમોને લીધે વવગમ માું પહોંચ્યો.
એક ગજ
બચત્રગપ્ુ િ: વવગમ માું િારું ુ વવાગિ છે વત્સ. બોલ, પહેલા કોને મળવા માુંગે છે ?
ુ રાિી: અમારે નીચે એમ કહેવાય છે કે લગ્નો િો ઉપર વવગમ માું નક્કી થાય છે . એ કોણ કરે છે
ગજ
એને મળવ ુંુ છે !!!
ુ ગ વચ્ચે ભયુંકર ઝગડો ચાલે છે કારણ કે
સુંજુ તપર્કચર આવ્યા પછી ઋતષકપ ૂર અને નીતતસિં
ઋતષકપ ૂર નીતતુ સિંગને પ ૂછે છે કે રણવીરકપ ૂર સુંજયદત્ત જેવો કેમ દે ખાય છે ? સમજે એને સલામ!
જીવનમાું પૈસા આવે છે જિા રહે છે . તમત્રો આવે છે જિા રહે છે . દુ:ખ આવે છે જત ુ રહે છે પણ આ
સાલી ફાુંદ બહાર આવે પછી પાછી જિી જ નથી!
એક MNCના CEO કોફી પીવા કેડટીનમાું ગયા. ત્યાું એણે એક કેડટીન બોયને ટે બલ સાફ કરિા
જોયો. ટાઈમ પાસ કરવા માટે એણે કેડટીન બોયને પ ૂછ્,ું ુ “ત ુંુ કેટલ ું ુ કમાય છે ?”, િારો ભતવષ્યનો
પ્લાન શ ુ છે ? કેડટીન બોયે ફર્કિ સ્વમિ ક્.ું ુ
સી.ઈ.ઓ.: દસ વરસ પછી િારું ુ ભતવષ્ય શુંુ છે ? જયારે દસ વરસ પહેલા હુું બેંગ્લોર આવ્યો ત્યારે
મારી પાસે કશુંુ ન હત.ુંુ આજે મારી પાસે શુંુ નથી? નામ છે , પૈસો છે , ઈજ્જિ છે , ગાડી છે , બુંગલો
છે . િારી પાસે શુંુ છે ? એવ ુંુ નદહ તવચારિા કે કેડટીન બોયે શશીકપ ૂરની જેમ મારી પાસે “મા” છે
એવ ુંુ કહ્ું ુ હશે. કેડટીન બોયનો જવાબ સાુંભળીને િમને પણ આશ્ચયમ થશે.
કેડટીન બોય: સાહેબ, જવા દો ને. મારી પાસે પષ્ુ કળ કામ છે , જે િમારી પાસે નથી. જવાબ
સાુંભળીને પેલા ભાઈએ શાુંિીથી ચાલિી પકડી.
ુ િા પહેલા પારખો, કારણ કે દુતનયામા “નકલી લીંબ ુ પાણી” વપ્રાઇટ દ્વારા
કોઈ પર તવશ્વાસ મક
પીવડાવાય છે અને “અસલી લીંબ ુ પાણી” દફિંગરબાઉલમાું હાથ ધોવા અપાય છે
ુ વહુને કહ્,ું ુ “વહુ બેટા, આ શુંુ છે ? િારા હાથ ખાલી
લગ્ન કરીને આવ્યા પછી બીજે દદવસે સાસએ
કેમ છે ? આવા હાથ સારા નથી લાગિા!
ુ ો છે , સાસમ
ુ ા!
વહુ: મોબાઈલ ચાજજ િંગ કરવા મક્ય

મારા એક તમત્ર અગાસીમાું પુંખીઓને ચણ નાખવા દદવસમાું પાુંચ/સાિ વાર જિા હિા. એક દદવસ
િે ચણ નાખવા અગાસીમાું જિા હિા િો િેને એની પત્નીએ કહ્ું ુ કે િમે જે ચકલીને ચણ નાખવા
દદવસમાું પાુંચ/સાિ વાર જવ છો િે િો િેના તપયર ફૂરર થઇ ગઈ(બાજુવાળી)
બાપ ુ એક ઝાડ પર ચઢયા.
વાુંદરો(ઝાડપરથી): બાપ ુ કેમ આવ્યા?
બાપ:ુ કાજુ ખાવા
વાુંદરો: આ િો કેરીન ુંુ ઝાડ છે
બાપ:ુ િારું ુ કામ કરને વાુંદરીના, કાજુ ખીસામાું છે !
ટીચર: વચન આપો કે િમે દારુ, તસગારે ટ નદહ પીશો
છોકરાઓ: વચન આપીએ છે કે નદહ પીશુંુ
ટીચર: કોઈ દદવસ છોકરીઓનો પીછો નદહ કરીશુંુ
છોકરાઓ: નદહ કરીશુંુ
ટીચર: છોકરીઓ સાથે દોવિી નદહ કરીશુંુ
છોકરાઓ: નદહ કરીશુંુ
ટીચર: દે શ માટે જન આપી દે શો
છોકરાઓ: દઈ દઈશ,ુંુ આવી જજિંદગી જીવવા કરિા દે શ માટે મરી જવ ુંુ વધારે સારું ુ !
આપણા ભારિીય તવદ્યાથીઓ કેટલા ટે લડટે ડ છે એ િો એમના પેપરમાું લખેલા જવાબ પરથી
ખયાલ આવી શકે.
સવાલ: રાણી લક્ષ્મીબાઈ તવશે ચાર લાઈન લખો
જવાબ: જયારે િે કડયા હિી ત્યારે િેના તપિાને રાણી બનીને રહેિી હિી. પહેલીવાર સાસરે
“લક્ષ્મી” બનીને જય છે અને કામ કરિા કરિા “બાઈ” બની જય છે . આ રીિે છોકરીઓ “રાણી
લક્ષ્મીબાઈ” બની જય છે . પછી િે પતિને ઈંગ્લીશ સમજીને વગર િલવારે એટલો બધો હેરાન કરે
છે કે બબચારો પતિ ઈંગ્લીશ નદહ હોવા છિાું “ઈંગ્લીશ” લેિો થઇ જય છે !
છગન: મગન િે િારી સગાઇ કેમ િોડી નાખી?
મગન: અરે એનો કોઈ બોયફ્રેડડ જ ન હિો

છગન: િો?
ુ ી કોઈની નદહ થઇ િે મારી શુંુ થવાની?
મગન: જે આજ સધ
એક બેન મૉલમાુંથી બબવકીટ ચોરિા પકડાઈ ગયા.
જજ: િમે જે પેકેટ ચોર્ ુ છે િે પેકેટમા દસ બબવકીટ હિા. િેથી િમારે 10 દદવસ જેલમાું રહેવ ુંુ
પડશે.
બેનના પતિદે વ(બ ૂમ પાડીને): સાહેબ, આણે મમરાન ુંુ પેકેટ પણ ચો્ું ુ હત!ુંુ !
છોકરો: પપ્પા મારો જડમ કેવી રીિે થયો? કયોને!
પપ્પા: બઉ લાુંબી વાિ છે બેટા
છોકરો: ટૂું કમાું પિાવોને પપ્પા
પપ્પા: િો સાુંભળ, વરસાદના દદવસો હિા અને મેદડકલ વટોર બુંધ હિા!
ગામમા પરુ આવ્્.ુ કલેકટર બધાની ઘરે િપાસ કરવા ગયા. ચુંપાને ઘરે ગયા
કલેકટર: િમારે શ ુ નકુ શાન થ્?ુ
ચુંપા: મારા પિી ખોવાય ગયા
કલેકટર: દે ખાવે કેવા હિા?
ચુંપા: સલમાનખાન જેવા
પડોસણ: કાઇ નહી ટાલીયો, બાડીયોને કાળીયો હિો
ચુંપા: વાુંદરીની સલમાન ખાન જેવો ગોિીયાવે િો િારા બાપન ુ શ ુ જય?
અજમાવી જૂઓ, વરસાદન ુ પાણી ચાુંદીની િપેલીમાું ઝીલી ત્રણ દદવસ સ ૂધી ખ ૂલ્લા આકાશમાું
રાખયા પછી એ પાણીથી વાળ ધોવાથી િમારાું વાળ.....
એકદમ.....ભીના થઈ જશે..
પતિ: ડોર્કટર કહે છે કે જે લોકો વધારે બોલે છે એમની ઉંમર ઓછી થઇ જય છે
પત્ની: એટલે જ લોકો કહે છે કે હુું ૪૦ વરસની ઉંમરમાું પણ વીસ વરસની દે ખાઉં છું!
ુ ી જોવા જઈશુંુ
પત્ની: આજે ઓફીસથી વહેલા આવજો મવ

પતિ: જો નદહ આવ્યો િો?
પત્ની: જો ટાઈમસર આવ્યા િો બી.જે.પી.નાું ચીડહથી વવાગિ કરીશ, જો મોડુું ક્ું ુ િો કોંગ્રેસના
ુ ુંુ છે , સમજી ગયા ને?
ચીડહથી અને જો વધારે મોડુું ક્ું ુ િો કેજરીવાલન ુંુ બચડહ બારણા પાછળ મક્ય
પતિ: આજે શાકમાું નમક કેમ નથી નાખ્?ુંુ
પત્ની: એ િો શાક થોડુું બળી ગ્ ુંુ હત ુંુ ને!
પતિ: િો પણ નમક કેમ નદહ નાખ્?ુંુ
પત્ની: અમે બળે લા પર મીઠુું નથી ભભરાવિા..!!
પત્ની: જુવો કામ કરિી વખિે મને દકસ નદહ કયામ કરો
કામવાળી(પાછળથી): મેડમજી, હુું િો સમજવી સમજવીને થાકી ગઈ છું!
પતિ: આ કેવી છાણ જેવી રસોઈ બનાવી છે િે?
ુ
પત્ની: ઓ ભગવાન, આ માણસે િો બધી જ વવતઓનો
ટે વટ કરી જોયો છે !
ુ ો પરોઠો બનાવી દઉં?
પત્ની: િમને આલન
પતિ: ત ુંુ રહેવા દે , મોટી આવી જદુગરણ!!
પત્ની: અમારા ગામમાું મારા પપ્પા ચોવીસ કલાક બોલિો રે દડયો પહેલો લાવ્યા હિા
પતિ: ગાુંડી પોિાની “મા” તવશે એવ ુંુ ના બોલાય!
પત્ની: િમે લગ્ન પહેલા કેમ નદહ કીધ ુંુ કે િમારી રાણી નામની પત્ની પણ છે ?
પતિ: બિાવ્્ ુંુ િો હત ુંુ કે િને રાણીની જેમ રાખીશ!
ુ થઇ જઉં અને બીજી વાિથી ગવુ સે થઇ
પત્ની: િમે મને બે એવી વાિ કરો કે એક વાિથી હુું ખશ
જઉં!
પતિ: ત ુંુ મારી જજિંદગી છે અને લ્યાનિ છે આવી જજિંદગી પર!
ુ જ પ્રેમ કરું ુ છું
પતિ: તપ્રયે, હુું િને ખબ

પત્ની: િો શુંુ હુું િમને નથી કરિી? હુું િો િમારા માટે આખી દુતનયા સાથે લડી શકુું છું
પતિ: પણ ત ુંુ િો હુંમેશા મારી જોડે જ લડે છે
પત્ની: િમે જ િો મારી દુતનયા છો!
છોકરીનો બાપ: બાપ,ુ અમારે િો પરફેર્કટ છોકરો જોઈએ કે જે સવારે પાુંચ વાગે ઉઠી જય, રોજ
ુ જ ખુંિથી કામ કરે ,
કસરિ કરે , પોિાની પથારી જિે પાથરે , પોિાનો રૂમ જિે સાફ કરે , ખબ
દારૂને અડકે પણ નદહ, રસોઈમાું મદદ કરે , હુંમેશા તનયતમિ હોય, રોજ પ્રાથમના કરે , વાુંચે અને રાત્રે
ુ જય!
બરાબર નવ વાગે સઈ
બાપ:ુ હા, મારો છોકરો એવો જ છે
છોકરીનો બાપ: િમારો છોકરો ક્યાું છે ?
બાપ:ુ ઈ સાબરમિી જેલમાું છે અને િમે કીધ ુંુ ઈ બધ ુંુ રોજ કરે છે !
ભગવાન પણ નગરયાત્રાએ નીકળે ત્યારે પોિાની બહેન સાથે નીકળે છે . પત્નીને લઇને નથી
નીકળિા, નહીં િો રથયાત્રા મુંદદરે થી નીકળીને રિનપોળમાું જ અટકી જય..!!!
આ અતમિાભ બચ્ચન પણ ગજબની ચીજ છે , પહેલાું કલ્યાણ જ્વૅલસમમાું જઈને સોન ુંુ ખરીદવાન ુંુ
ુ વાન ુંુ કહે છે !!
કહે છે અને પછી મથ્ુ થટુ ફાયનાડસમાું ગીરવે મક

ગામમાું િો એટલો બધો બદનામ થઈ ગયો છું કે ઉપવાસ માટે વેફર લેવા જઉં િો દુકાનવાળા
ુ ે છે કે પ્લાન્વટકના ગ્લાસ કેટલા આપ?
પછ
ુંુ
दोस्त: बीबी से झगड़ा खत्म हुआ क्या?
पतत: घुटनों पे चल के आयी र्ी मेरे पास...घुटनों पे...!!
दोस्त: क्या बात कर रहा है ...!!!!
पतत: और नही तो क्या...
दोस्त: कफर क्या बोली..???
पतत: बोली पलंग के नीचे से बाहर आ जाओ...अब नही मारूंगी...!!

પત્ની: મારે થોડા રૂતપયાની જરૂર છે
પતિ: િારે રૂતપયાની નદહ થોડી બદ્ધુ દ્ધની જરૂર છે
પત્ની: મારે િો િમારી પાસે જે હોય િે જ મુંગાયને!
અમદાવાદના બોપલ તવવિારમાું એક ઘરની બહાર બોડમ મા્ું ુ હત,ુંુ “ પત્નીને વશમાું કરવાન ુંુ
િાવીજ અદહયાું મળશે”. ઘરની સામે એક દકલોમીટર લાુંબી લાઈન લાગી ગઈ હિી. એક ભાઈએ
બીજએ બીજને કહ્,ું ુ દોવિે ફોન કરીને આ જગ્યાની માદહિી આપી એટલે નરોડાથી ૨૫કી.મી.
ભાગી ભાગીને અહી આવ્યો છું. એમણે બીજને પ ૂછ્,ું ુ િમે ક્યાું રહો છો? પેલાએ કહ્ું ુ રહુું છું િો આ
ઘરમાું જ પણ ખબર નથી આ બોડમ કોણ અહી ટીંગાડી ગ્?ુંુ લોકો પણ મને અંદર ઘરમાું જવા
દે િા નથી!
દુતનયામાું બે જિના સારા દોવિો હોય છે , એક “ર્કલાસવાળા” અને બીજ “ગ્લાસવાળા”, બાકી બધ ુંુ
મોહમાયા છે !
પત્ની: હુું બે કલાક કામ માટે બહાર જઉં છું, િમારે કઈ જોઈએ છે ?
પતિ: ના, ત ુંુ જય એટલ ું ુ જ બસ છે !
છોકરો: િમે છોકરીઓ તવદાય વખિે આટલ ું ુ બધ ુંુ રડો કેમ છો?
છોકરી: એ િો ત ુંુ જયારે વગર પગારે બીજને ત્યાું કામ કરવા જઈશ િો ત ુંુ પણ રડશે..!!
પતિ: આ સુંભારમાું થોડા બે રૂતપયાના તસક્કા કયાુંથી આવ્યા?
પત્ની: છે લ્લા થોડા દદવસથી િમે મને કહો છો કે િમને મારી રસોઈમાું ચેંજ જોઈએ છે , એટલે..!!
દરજી બસમાું ચડિા જ એના કારીગરનો ફોન આવ્યો, દરજીભાઈ ફર્કિ એટલ ું ુ જ બોલ્યા કે "ત ુંુ
ખીવસા કાપ, ગળા હુું કાપીશ". ત્યાું િો આગલા વટેશન પર આખી બસ ખાલી થઈ ગઈ..!
આજન ુંુ સનાિન સત્ય, “ઊંઘ આંખો બુંધ કરવાથી નથી આવિી, નેટ બુંધ કરવાથી આવે છે ”

ભગો મુંદદરમાું ગયો અને ભગવાનને કહ્,ું ુ હે ભગવાન! મને ફટાફટ સરકારી નોકરી અલાવી દો!
ભગવાન(હસીને): કેળા, નાદરયેળ, સફરજન કઈ નથી લાવ્યો?
ભગો: ભગવાન િમિમારે કમમ કરો, ફળની બચડિા છોડો!
ઓપરે શન થીયેટરમાું ડોકટરે મદહલાને પ ૂછ્ ું ુ િમારી ઉંમર? પેલીએ કહ્ું ુ ૨૮ વરસ
ડોર્કટર: િમને બરાબર યાદ છે ને? કારણ કે ઉંમર પ્રમાણે બેહોશ કરાવન ુંુ ઇડજેર્કશન આપવ ુંુ પડશે
મદહલા: ૩૦ વરસ
ડોર્કટર: જુવો જો ઉંમર પ્રમાણે બેહોશીન ુંુ ઇડજેર્કશન નદહ અપાય િો દદી ભાનમાું નદહ આવે અને
કોમામાું જવાની શક્યિા વધી જય છે માટે િમારી સાચી ઉંમર કહો.
મદહલા: ૩૮ વરસ
ડોર્કટર: જો ખોટી ઉંમર બિાવશો િો દવાની ખોટી અસર થશે અને િમને િેઈન હેમરે જ થવાની
શક્યિા ઘણી છે .
મદહલા: ૪૯ વરસ, હવે ભલે મારી લાશ ઓપરે શન થીયેટરમાું પડે પણ હુું હવે ઉંમર વધારીશ નદહ!
રોજ સવારે ઉઠવાની ઈચ્છા જ નથી થિી, પછી યાદ આવે કે આપણે નહીં ઉઠી િો આપણી પેઢી
ઉઠી જશે..!!
ુ ી વલ્ડમ કપ ફાઈનલ જોઇને સવ
ુ ા માટે આવ્યો
પતિ મોડે સધ
પત્ની: કોણ જીત્્?ુંુ
પતિ: ફ્રાુંસ
પત્ની: મને િો પહેલેથી જ ખબર હિી કે ઇન્ડડયા નદહ જીિે!!!
પત્ની: મારી ચામડી ઘણી જ ચીકાશવાળી લાગે છે , હુું શુંુ કરું ુ ?
પતિ: આ “વીમ બાર” લે બધી ચીકાશ કાઢી નાખશે!
ૂ જ કહેવાય. કારણકે એન ુંુ આખ ુંુ અસ્વિત્વ જ “Agree-Culture”
દરે ક પદરણીિ પરુ ષ આમ િો ખેડિ
પર આધાદરિ છે !!
દહડદી ટીચર: “द:ु ख तो अपना सार्ी है , सख
ु तो आता जाता है ।”, अर्थ स्पचट करें ।

જયુંિી જોખમ: ”बीवी हमें शा घर में होती है , साली आती जाती रहती है ।"
ભ ૂલ આસારામની નહોિી, ભ ૂલ એ લોકોની છે કે જે ઘરમાું પડેલી ભગવિ ગીિાને છોડીને આવા
બાબાઓને ભગવાન બનાવે છે
ુ ુ ષ સ્ત્રીને સહન કરે િો મહાન કોણ?
સ્ત્રી બધ ુંુ જ સહન કરે અને પર
પપ્પા(ગવુ સામાું): િારાથી એક કામ પણ સીધ ુંુ નથી થત.ુંુ િને િને ધાણાની ઝૂડી લાવવા કહ્ું ુ હત ુંુ
અને ત ુંુ ફુદીનો લઇ આવ્યો. િને ધાણા અને ફુદીનાનો ફરક પણ ખબર નથી. િારા જેવા બેવકુ ફ્ને
ઘરે રાખવાનો કોઈ મિલબ નથી. ત ુંુ ઘરમાુંથી નીકળી જ.
દીકરો: પપ્પા, આપણે સાથે જ નીકળીએ
પપ્પા: કેમ?
દીકરો: કારણ કે મમ્મી કહેિી હિી કે આ િો “મેથી” છે !!
ભ ૂવો: બેટા, િારા પર એક “ચડુ ેલ”નો છાયો છે
ુ ા એક થપ્પડ મારીશ િો િારી બત્રીસી બહાર આવી જશે, ભ ૂલેચકુ ે મારી પત્ની બાબિમાું
ભર્કિ: ભવ
બીજી વાર કઈ કહ્ું ુ િો!!!!
હુું છોકરીઓના ડ્રાઈતવિંગની તવરુદ્ધમાું જરા પણ નથી, પણ જો એ ડ્રાઈતવિંગ કરિી હોય અને કોઈ
સામે આવી જય િેક મારવાની જગ્યાએ ચીસો કેમ પાડિી હોય છે ?
પત્ની: જયારે હુું લગ્ન કરીને આવી હિી ત્યારે િો ઘરમાું બહુ મચ્છર હિા, અત્યારે બબલકુ લ મચ્છર
નથી. એવ ુંુ કેમ?
પતિ: આપણા લગ્ન થયા પછી મચ્છરોએ એવ ુંુ કહીને આ ઘર છોડી દીધ ુંુ કે હવે િો પરમેનેડટ લોહી
પીવાવાળી આવી ગઈ છે , અમારા માટે િો બચશે જ નહીં!!!
કટુ સત્ય: વવિી વધારો ઓછો કરવાન ુંુ કામ કોઈપણ સરકાર નદહ કરી શકી િે સરકારે માવટર વટ્રોક
મારીને કરી બિાવ્્,ુંુ “પ્રાઈવેટ વકુ લોમાું બેફામ ફી વધારો, કોઈપણ જિના પ્રતિકાર વગર!!”. લોકો
ઈચ્છે િો પણ મોંઘી ફી જોઇને બાળક પેદા કરિા પહેલા ચાર વાર તવચાર કરે !

કેવો ગજબનો શબ્દ છે , "સોરી" માણસ બોલે િો ઝઘડો પરુ ો, ડોર્કટર બોલે િો માણસ પરુ ો..!!
પશ ુ દવાખાનાવાળા પણ જબરા હો! રજીવટરમા નામ માબલકન ુ અને બબમારી ઢોરની લખે..
નામ: રાજેશ ભાઈ
ુ ડામા સોજો..!!
બબમારી: પછ
पतत: मैं नाश्ता नही करूंगा, लेट हो रहा हूँ|

पत्नी: मैंने आज पराठे एक खास तरह की "wine" डाल कर बनाये हैं| पतत 4 पराठे खाने के बाद
मुस्कराते हुए बोला, मजा आगया, कौन सी "wine" डालीर्ी?
पत्नी: अजवाईन..!!
જો િમારી પત્ની શાુંિ રહેિી હોય િો એ ભ ૂલિા નદહ કે દરવોલ્વરમાું પણ સાઈલેડસર હોય છે !
િમારા ઘરનાું “વડીલોની” આંખ ક્યારે ય પણ ભીની ના થવા દે િા,કારણકે જો “છિથી” પાણી
ટપકેને િો “ઘરની દદવાલો” પણ નબળી પડી જય છે !!!
હાલમાું જ ખબર પડી કે નાનપણમાું આપણે “ખાુંસી અને જુકામ”ની જે જહેરાિ સાુંભળિા હિા િે
ખોટી સાુંભળિા હિા. ખરે ખર િો “વ્હીવકી કી ગોલી લો ખીચ ખીચ દુર કરો” હત!ુંુ !
“એક પત્નીની વ્યથા”, હુું ક્યારની એમને પ ૂછી રહી છું કે િમારા જીવનની સૌથી મોટી મશ્ુ કેલી શુંુ
છે ? કોઈ જવાબ જ નથી આપિા, બસ ક્યારના મારી સામે જોયા કરે છે !!!
પહેલા દરવાજની ઘુંટી વગાડીને ભાગી જિા હિા ત્યારે તવચારિા કે કોણ હશે? હવે WhatsApp
કરીને Delete for Everyone કરી દે છે . ત્યારે તવચાયે છીએ કે શુંુ મોકલ્્ ુંુ હશે? મિલબમાું
“પરે શાની વહી, સોચ નયી”.
એક છોકરો પોિાની એડજીનીયરીંગ ડીગ્રી મેળવીને પોિાની ગલમફ્રેડડને લઈને ઘરે ગયો
તપિા: આ છોકરી કોણ છે ?

ુ : “કેમ્પસ તસલેકશન”
પત્ર
બાપ ુ ડોર્કટર બડયા અને કારકીદીન ુંુ પહેલ ું ુ ઓપરે શન કરીને ઓપરે શન થીએટરની બહાર આવ્યા
અને ઉપર જોઈને બોલ્યા, હે...મેલડીમાું.....મારી પહેલી ભેટ વવીકારજો”.
ઘરની ભાષા: જે ઘર હોંશ સાથે બનાવાય િેને “હાઉસ” કહે છે . જે ઘરમાું હવન થાય છે િેને “હોમ”
કહે છે . જે ઘરમાું હવા-ઉજસ વધારે હોય િેને “હવેલી” કહે છે . જે ઘરોમાું દીવાલોને પણ કાન હોય
છે િેને “મકાન” કહે છે . જે ઘરોની લોન ભરિા ભરિા માણસ લોટપોટ થાય જય િેને “ફ્લેટ” કહે
છે અને જે ઘરોમાું એ પણ ખબર નથી હોિી કે બગલના ઘરમાું કોણ રહે છે િેને “બુંગલો” કહે છે .
પત્ની: િમે દારુ પીવામાું કેમ પૈસા વેડફો છો?
પતિ: ત ુંુ બ્્ટુ ીપાલમરમાું કેમ પૈસા વેડફે છે ?
પત્ની: હુું િો િમારે માટે જ ખચું ુ છું જેથી હુું િમને બ્્ટુ ીફૂલ દે ખાઉં!
પતિ: હુું પણ િારે માટે જ દારુ પીવ ુંુ છે , જેથી ત ુંુ મને બ્્ટુ ીફૂલ દે ખાય!
Hema Malini Married a Married Man, Shree Devi Married a Married Man, Raveena Tandon
Married a Married Man, Karishma Kapoor Married a Married Man, Kareena Kapoor Married a
Married Man, Juhi Chawla also Married a Married man, Priyanka Chopra is also going to
marry a Married Man. Married Men you still have chance to be Happy..!!
પત્ની: હુું િમારા હૃદયમાું રહેવા માુંગ ુ છું
પતિ: મને વાુંધો નથી, પરું ત ુ ત્યાું બીજી સ્ત્રીઓ જોડે લડાઈ-ઝગડો ના કરિી!!
પત્ની: સવાર સવારમા મારા મો ઉપર પાણી કેમ છાુંટોછો?
પતિ: િારા બાપાએ કહ્ ુ હત ુંુ મારી છોકરી "ફુલ" જેવી છે , જોજો 'સકુ ાઈ 'ના જય
ટીચર: ચુંદુ, ભગવાન શુંકરને માિા પાવમિીએ કેમ પસુંદ કયામ , કારણો સાથે સાથે બિાવ!
ચુંદુ: ભગવાન શુંકર કપડા નહોિા પહેરિા હિા, ચમમ પહેરિા હિા એટલે કપડા ધોવાની માથાકટ
ૂ
નદહ, માથા પર ચુંર હિો એટલે લાઈટ જવાની બીક નહોિી, જટામાું ગુંગાજી બબરાજમાન હિા
એટલે પાણીની કોઈ િકલીફ નદહ, ભગવાન શુંકર ફર્કિ ફળો ખાિા હિા એટલે ખાવાન ુંુ

બનાવવાની બચિંિા નદહ, નદહ કોઈ સાસ ુ કે નણુંદ નદહ એટલે લડાઈ ઝગડાનો કોઈ પ્રશ્ન ન હિો.
ુ જ સખ
ુ !!!
બસ સખ
સુંિા જયારે કપડા ધોિો હોય ત્યારે જ વરસાદ પડિો. એક દદવસ િડકો નીકળ્યો એટલે સુંિા સફમ
લેવા દુકાને જિો હિો ત્યાું જ વાદળો જોરથી ગરજવા માુંડયા. સુંિાએ વાદળો િરફ જોઇને કહ્,ું ુ
કેમ? કઈ બાજુ? હુું િો બબવકીટ લેવા જઉં છું!
गजब का गठबंधन है साहब. बूआ हैं(मायावती), फूफा नहीं, दीदी हैं(ममता बनजी), जीजा नहीं,
भैया हैं(राहुल गांधी), भाभी नहीं. इनका खद
ु का गठबंधन तो हुआ नहीं, *चले है महागठबंधन
बनाने”

હસીમ્ર્િ કૌરબાદલ: રાહુલે મોદીને ઝપ્પી આપી કારણ કે એ કોઈ નશો કરીને આવ્યા હિા
ુ જ ઝપ્પીઓ આપે છે , િે શુંુ કોઈ નશો
રાહુલ: મોદીજી ફોરે ન જય ત્યારે ત્યાના નેિાઓને ખબ
કરીને જિા હશે? િમે મોદીની બાજુમાું બેસો એટલે વધારે ખબર હોય એ એ વવાભાતવક છે !
એક બહેનને ટ્રાફીક તસગ્નલ િોડવાના ગડુ હામાું કોટમ માું હાજર કરવામાું આવ્યાું
જજસાહેબ: શુંુ કરો છો?
બહેન: તશબક્ષકા છું સાહેબ...
જમાદાર: જી સાહેબ પણ આમને સજ શુંુ કરવાની?
જજસાહેબ: કાગળ અને પેન આપી સામે બેંચ પર બેસાડી દો અને 500 વાર લખાવડાવો કે હવે
પછીથી હુું ટ્રાફીકની લાલ લાઈટ ક્યારે ય નહીં ઓળું ગ!ુ
એક ભાઈ ઉભા ઉભા કાઈક ખાિા હિા. મે કીધ ુ શુંુ ખાવ છો?. િો કે તસિંગને ચણા. જો્ ુ િો હાથમા
ુ ામ
કાઇ ન હત.ુંુ મે કીધ ુ આમા િો કાઇ નથી? િો મને કહે, એ િો મનમા ને મનમા ખાઉં છું. હવે મખ
મનમા જ ખાવ ુ હોય િો કાજુ બદામ ખાને, સાલા તવચારમાય લોબભયા!!
પાડોશમાું સત્યનારાયણની કથા હિી, બેન પણ િેનો લાભ લેવા પહોંચી ગયા. આરિીની પ્લેટ
બેનની સામે આવી. બેને પસમમાું હાથ ફું ફોશી દસ રૂતપયાની નોટ મ ૂકી દીધી. એવામા અચાનક
પાછળવાળા ભાઇએ ખભા પર હાથ મારી 2000₹ની નોટ બેન િરફ આગળ વધારી, બેન એ 2000₹

ુ વવા
નોટ લઈ આરિીની થાળી મા મ ૂકી દીધી. બાદ બેન ને અંિરમન થઈ ઘણો સુંકોચ અનભ
મુંડયા અને બીજી િરફ પેલા ભાઇ પ્રત્યે સમ્માન પણ જગ્્.ુંુ મનમા મુંથન કરિા કહે "કે શ ુ શ્રદ્ધા
છે ” ભેટમા 2000₹!!!. સાચે જ શ્રદ્ધાન ુંુ કોઈ મ ૂલ્ય નથી હોત"ુંુ . બહાર નીકળિા ભાઇને સપ્રેમ સમ્માન
સાથે નમન કરી આતરુ િાથી પ ૂછ્,ુ "ભાઇ, િમે આરિીની થાળીમા 2000₹ આમ જ દાન કરી
દીધા!". પછી એ ભાઇએ જે વાિ કહી એ ધ્યાનથી સાુંભળજો દોવિો સમજવા જેવી છે .
ભાઇએ બેન િરફ હસિા પ્રેમથી કહ્,ું ુ "બેન, 10₹ની નોટ કાઢિા 2000₹ની નોટ િમારા જ
પસમમાુંથી જ પડી ગઈ હિી અને હુું િમને જ આપિો હિો"....”બેન હજી કોમામાું છે !”.
એક દદવસ પતિ-પત્ની વચ્ચે જોરદાર ઝગડો થયો.
પતિ(ગવુ સામાું): િારા જેવી િો પચાસ મળશે
પત્ની: હજુ પણ મારા જેવી જોઈએ છે ?
नीचे गगरे सख
ू े पत्तों पर ज़रा अदब से चलना, कभी कड़ी धप
ू में तम
ु ने इनसे पनाह माँगी र्ी!!
કું ડકટર: બોલો બેન ટીકીટ કેટલી આપ?ુ
બેન: એક આખી અને એક અડધી
કું ડકટર: અડધી કોની?
બેન: અમારે આ અડધા મગજના છે એટલે એમની અડધી
કું ડકટર: િો પણ બે આખી જ લેવી પડશે
બેન: એવ ુ કેમ?
કું ડકટર: એ ભલે અડધા મગજના હોય પણ િમે િો દોઢડાહ્યા છો ને?
છટાછે ડા મળ્યા પછી પતિ કોટમ ની બહાર આવીને નાચવા માુંડયો. િેના તમત્રે િેને પ ૂછ્ ું ુ ત ુંુ આટલો
ુ કેમ છે ?
બધો ખશ
પતિ: કોટે મારી પત્નીને મારો અડધો પગાર આપવાનો ઓડમ ર કયો છે
ુ કેમ થાય છે ?
તમત્ર: એમાું િો દુુઃખી થવાન ુંુ હોય, િેની જગ્યાએ ત ુંુ આટલો બધો ખશ
પતિ: પહેલા િો એ મારો આખો પગાર લઇ લેિી હિી, હવે અડધો પગાર િો મારી પાસે રહેશેને..!!

ુ ી પત્નીનો ૩૦મો જડમદદવસ હિો. બાપ ુ બહારગામ હિા એટલે એમણે પત્નીને સરપ્રાઈઝ
બાપન
ુ ાબના ફૂલોનો ઓડમ ર આપ્યો. સાથે સાથે સુંદેશામાું લખ્,ુંુ “ત ુંુ જેટલા વરસની
આપવા માટે ૩૦ ગલ
ુ ાબના ફૂલની વકીમ
લાગે છે િેટલા જ ફૂલો મોકલ ું ુ છું”. અદહયાું ફૂલવાળાને ત્યાું એક પર એક ગલ
ુ ી બાપન
ુ ે એ સમજ નથી પડિી કે એમની પત્નીએ એમને છૂટાછે ડા કેમ આપ્યા?
હિી. આજ સધ
દુકાનદાર ઘરાકને: આ બોરી પર ના બેસિા, “ફાટી જશે”
ઘરાક: “કેમ, અંદર ફુગ્ગા છે ?"
દુકાનદાર: ના, “ખીલા” છે ..!!!
પત્રકાર: િમે લગ્ન કેમ કયામ?
પતિ: બસ, મવિી કરવા..!!
પત્રકાર(એની પત્નીને): િમે?
પત્ની: બસ, એમની મવિી ઉિારવા..!!
ગઈ કાલે મેં એક તપત્ઝા પર એક ફ્રી ઓડમ ર કયો. એક મારા માટે અને એક દડલીવરી બોય માટે.
ડીલીવરી બોય વરસિા વરસાદમાું તપત્ઝા ડીલીવર કરવા આવ્યો. મેં જયારે એક તપત્ઝા એને
આપીને કહ્,ું ુ લે આ િારા માટે છે . ત્યારે િેના ચહેરો તનવિેજ હિો. િેણે મને મારો તપત્ઝા પાછો
આપ્યો અને કહ્,ું ુ “આ કચરો િમે જ િમારી પાસે રાખો, હુું િો ઘરન ુંુ ખાવાન ુંુ જ ખાઉં છું.” િે વખિે
મારો ચહેરો તનવિેજ થઇ ગયો.
ુ ી
એ િો ભગવાનનો પાડ માનો કે પતિઓ મોટે ભાગે સદ
ુંુ ર હોય છે , નહી િો બે બે જણાનો “બ્્ટ
પાલમર”નો ખચો મોંઘો પડિે!
ુ ાનને સલાહ આપી રહ્યા હિા, 'લગ્ન િો પચાસની ઉંમર
ગામના ચોરે બેસીને એક કાકા એક ્વ
પછી જ કરવા.'
ુ ાન: 'એવ ુંુ શુંુ કામ?'
્વ
કાકા: 'જેથી પત્ની સારી મળે િો રાહ જોયેલી લેખે લાગી ગણાય.
ુ ાન: અને ખરાબ નીકળી િો?
્વ
કાકા: િો જજ વરસ ક્યાું કાઢવાના બાકી હોય!!

શ્રાવણ મદહનામાું છોકરીઓ મુંદીર માજય છે , સારો વર મળે એટલે, પણ પરણેલી બા્ ુ શુંુ કામ
જય છે ? ફરીયાદ કરવા કે કેવો માગ્યો િો ને કેવો દીધો!!!
આજની સૌથી મોટી દુતવધા, મોબાઈલ બગડી જય િો છોકરા જવાબદાર અને છોકરા બગડી જય
િો મોબાઈલ જવાબદાર!
મગજ િો ત્યારે ચકરાવે ચડ્ ું ુ જયારે મારા એક ફ્રેડડની ગલમફ્રેંડે મકાઈના ડોડાને જોઈને કહ્ ુ કે
“જન,ુંુ મને ઓલી હેડડલવાળી પોપકોનમ લાવી આપને...”
વકુ લમાું એડતમશન વખિે તપ્રડસીપાલે જીકાને પ ૂછ્,ું ુ “િારા પપ્પા શુંુ કરે છે ?”
જીકો: મારી મમ્મી જેટલ ું ુ કહે િેટલ ું ુ જ કરે છે !
પત્ની: સાુંભળો છો?
પતિ: હા, બોલ!
પત્ની: મને ડોકટરે એક મદહનો આરામ કરવા કહ્ું ુ છે અને એ પણ અહી નદહ લુંડન કે પેદરસમાું. િો
બોલો આપણે ક્યાું જઈશ?ુંુ
પતિ: બીજ ડોર્કટર પાસે..!!
એક સ્ત્રી ઓફીસમાુંથી બહાર નીકળી. ખીસામાું િપાસ કરી િો કારની ચાવી ન હિી. પાછું ઓદફસમાું
બધે ચેક ક્.ું ુ એને થ્ ુંુ કદાચ હુું કારમાું ભ ૂલી ગઈ હોઈશ. પાદકિંગમાું જો્ ુંુ િો કાર ગાયબ. િેણે
િરિ પોલીસ કમ્પ્લેન કરી અને કારનો નુંબર આપ્યો. પછી પતિને ફોન કયો અને કહ્ું ુ કે હુું કારમાું
મારી ચાવી ભ ૂલી ગઈ અને મારી કાર ચોરાઈ ગઈ છે .
પતિ: મ ૂરખ, આજે હુું િને િારી ઓદફસે ઉિારીને ગયો હિો
પત્ની: િો પછી િમે મને આવીને લઇ જવ
પતિ: હુું અત્યારે પોલીસ કવટડીમાું છું અને પોલીસને જયારે સમજવી શકીશ કે મેં કારની ચોરી
નથી કરી ત્યારે િને લેવા આવીશ!
પત્ની: મારી જોડે લગ્ન કયામ પછી િમે મારી જોડે બહુ વાિચીિ કેમ નથી કરિા

પતિ: હુું પરણેલી સ્ત્રીઓ જોડે બહુ લપ્પન છપ્પન નથી કરિો
ઇમરાનખાન પાદકવિાનના પી.એમ. િરીકે ઓથ લેિા હિા.
ુ હૈ, કબલ
ુ હૈ, કબલ
ુ હૈ”(આદિ સે મજબરુ )
ઇમરાનખાન: “કબલ
ુ ા કા ખૌફ કરે , યે તનકાહ નદહ હૈ, ઓથ ટે કીંગ સેરેમની હૈ!”
ચીફ જન્વટસ: “ખદ
आरक्षण से डर नहीं लगता साहब, डर तो आरक्षण से बने डॉक्टर से लगता है ! आरक्षण से बने
डाक्टरने खद
ु के बारे मे कहा,
“हमारी शष्ख्शयतका अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे ग़ाललब, जब गुज़रते है ़बब्रस्तान से तो मुदेभी
उठ के पछ
ू लेते हैं की, “डाक्टर साहब, अब तो बता दो मझ
ु े तकलीफ क्यार्ी??”

ુ ેશ અંબાણીએ પાટી રાખી હિી. ત્યાું હોલમાું ઘોષણા કરવામાું આવી કે “બે રૂતપયામાું
મક
ુ થઇ ગયા. પછી કહેવામાું આવ્્ ુંુ કે “એક રૂતપયામાું
અનલીમીટેડ િેકફાવટ”. લોકો ખાઈને ખશ
અનલીમીટેડ લુંચ”. લોકોએ પેટભરીને ખાધ.ુંુ પછી જહેર કરવામાું આવ્્ ુંુ કે “પચાસ પૈસામાું
અનલીમીટેડ ડીનર”, એટલે લોકો ત ૂટી પડયા. પછી જહેર કરવામાું આવ્્ ુંુ કે “છાસ મફિમાું”,
એટલે લોકો બે/ત્રણ ગ્લાસ છાસ પી ગયા. છે લ્લે હોલના દરવાજ બુંધ કરીને કહેવામાું આવ્્ ુંુ કે
“ટોઇલેટ જવાના ૩૯૯/- રૂતપયા!”....જીઓ િો બસ એસે જીઓ!!
વકીલ: હત્યાની રાિે િમારા પતિના અંતિમ શબ્દો શુંુ હિા?
પત્ની: મારા ચશ્માું ક્યાું છે ચુંપા?
વકીલ: આમાું એને મારી નાખવો પડે એવી વાિ શુંુ હિી?
પત્ની: મારું ુ નામ શાુંિા છે (કોટમ માું શાુંતિ પ્રસરી ગઈ)
એક મદહલા પોલીસ વટે શનમાું ગઈ. બહુું જ દુુઃખી થિા થિા પોલીસને કહ્,ું ુ :સાહેબ મારા પતિ બે
ુ ી પાછા નથી ફયામ "
દદવસથી ઘુંટીએ ઘુંઉ દળાવવા ગયા છે , આજ સધ
ુ ી શુંુ ક્?
પોલીસ: "િો બહેન િમે અત્યાર સધ
ું ુ "
મદહલા:"શુંુ કરું ુ સાહેબ પરમ દદ' મગ-ભાિ બનાવ્યા, કાલે બટાટા પૌંઆ અને આજે મને નહોિી
ુ ીને આવી છું!!"
ભાવિી િો ય ખીચડી મક

આખી દુતનયા ફરીને માણસ ઘરમાું આવે એટલે એનો થાક ઉિરી જય છે , પણ જે માણસ ઘરમાું
થાકે એનો થાક આખી દુતનયામાું ક્યાય ના ઉિરે !!!
લગ્ન પહેલા ભભ ૂિમલ મારવાડીએ છોકરીને વાયદો કયો કે હુું િને ચાુંદ િારા લાવી આપીશ.
છોકરીએ લગ્ન કરી લીધા. એક છોકરો થયો એટલે એન ુંુ નામ ભભ ૂિમલે “િારાચુંદ” પાડ્.ું ુ
મારવાડીના પ્રાણ જય પણ વચન નદહ જય!!!
પાદકવિાને ભારિને આપ્યો જડબાિોડ જવાબ! ભારિે એક પત્નીને છોડવાવાળાને વડાપ્રધાન
બનાવ્યો િો જવાબમાું પાદકવિાને ત્રણ ત્રણ પત્નીઓને છોડનારાને વડાપ્રધાન બનાવ્યો!
ગવાવકરે આજે મબ
ુંુ ઈમાું મીદડયા સાથે વાિ કરિા ગવમથી કહ્ું ુ હત ુંુ કે જયારે અમે ચોક્કો મારિા
હિા ત્યારે પાદકવિાનનો વડોપ્રધાન બોલ લેવા જિો હિો!(ઇમરાનખાન)
ુ ાબ પોિાની ઘરવાળીને આપજો ગરૂુ પ ૂબણિમા નીમીત્તે, જેટલા પાઠ એણે તશખવ્યા હશે
એક ગલ
એટલા િો કોઈએ નદહ શીખવ્યા હોય!!
કોઈએ મારી જણ બહાર મારામાુંથી કઈ શીખી લીધ ુંુ હોય િો જરા પણ શરમ કે સુંકોચ રાખયા
ુ ુ દબક્ષણા આપીને આશીવામ દ લઇ જવા..!!!
વગર ગર
ુ રાિમાું દારુ બાદ પાણીપરુ ીના વેચાણ પર પણ પ્રતિબુંઘ. સ્ત્રી અને પરુ ુ ષના સમાન નાગરીક
ગજ
અતઘકારની દદશામાું એક પ્રશુંશનીય પગલ.ું ુ ..!!!
ગમે એટલ ું ુ અંગ્રેજી શીખી લો કિ
ૂ રું ુ પાછળ પડે ને એટલે હ ઈ ડ...હ ઈ ડ જ કરવ ુંુ પડે
લગ્ન પછી સાસ ુ જમાઇને(ફોન પર): શુંુ ચાલે કુ માર?
જમાઇ: અમારુ છોડો, િમારે િો હવે તનરાિ છે ને?
બાપ ુ છોકરી જોવા ગયા. છોકરી કાળી હિી એટલે પસુંદ નદહ આવી.
છોકરીનો બાપ: બાપ,ુ છોકરી સાથે પરણી જવ, દહેજમાું કાર આપીશ

બાપ:ુ િમે િો કાર આપીને છોકરીથી છટકારો મેળવી લેશો પણ જો િમારું ુ આ કાળું જુંબ ુ અમારા
ઘરમાું આવી ગ્ ુંુ િો મારી ભતવષ્યની પેઢીને દહેજમાું તવમાન આપવ ુંુ પડશે િેન ુંુ શ?ુંુ
ુ ાય ગ્ ુંુ
Wifeની દાઢ પડાવ્યા પછી ડૉર્કટર સાહેબે કહ્,ું ુ “બોલવાન ુંુ નહીં”, સાલ ું ુ ઉત્સાહમાું પછ
કેટલા દદવસ? ને બે દાુંિ મારા પણ ઞયા!!!
ભતવષ્યમાું લોકો લગ્ન માટે આવી જહેરાિ આપશે. “ફેસબકુ , વોટ્સએપ, ટ્વીટર મર્કુ િ
છોકરો/છોકરી જોઈએ છે !
બધા વાલીઓને નમ્ર અપીલ કે આપણા બાળકોની સરખામણી બીજ તવધાથી સાથે ના કરિાું.
ુ ેશ અંબાણી સાથે કરશે ત્યારે લાપસી જેવ ુંુ મોઢુું થઈ
જયારે િમારા બાળકો િમારી સરખામણી મક
જશે! શુંુ સમજયા?
ુ ા બાપન
ુ ે અંગ્રેજી તશખવાડવા સાહેબ આવ્યા.
ગામડામા નાથભ
Aફોર એપલ ને Bફોર બોય હમજવવ ુ સહેલ ુ નોત,ુ િો સાહેબે નવો દકમીયો અજમાવ્યો.
A ફોર અમરાની વહુ, B ફોર બલવુંિની વહુ, O ફોર ઓમપ્રકાશની વહુ, Z ફોર ઝુલેલાલની વહુ.
પછી ટેવટ લીધો,
ુ થઇ ગયા અને બોલ્યા, “લાગે છે િો ઓમપ્રકાશની
સાહેબ: બાપ,ુ “Q” ફોર?. એટલે બાપ ુ કડફ્ઝ
વહુ પણ મોઢામાું બીડી કેમ નાયખી છે ?
ુ ે મોકલે અને સાસ ુ ચુંરગ્રહણનો
ગેરસમજણ એને કહેવાય જયારે જમાઈ બળે લ રોટલીનો ફોટો સાસન
ફોટો સમજીને “thank you” કહે..!!!
પહેલા એણે ફસાવ્યો એની જળમાું, પછી કરીને લગ્ન, સુંસારની જ ુંજળમાું
કેટલીયે વાર ફેરવ્યો િો હાથ એના વાળમાું, એ બધાય હવે રોજ નીકળે છે દાળ ને ભાિમાું..!!
ુ ા ઈજીપ્િના મમી અને ઈડડીયાના મમીમાું શ ુ ફરક છે ?
ટીચર: બોલ ભર
ુ ો: ઈજીપ્િના મમીથી છોકરા બીવે અને ઈડડીયાના મમીથી છોકરાના પપ્પા બબવે!!
ભર

ઘરવાળીઓની પણ અજબ વટાઈલ હોય છે . સીધ ુંુ એનો વાર બેવકફ
ૂ છે એમ નથી કહેિી, કહે છે
“એ િો સાવ સીધા સાદા છે , દુતનયાદારીન ુંુ એમને ભાન નથી”
પત્ની: હુું મરી જઉં િો િમે બીજ લગન કરશો?
પિી: ના રે હુું તવચારી પણ નદહ શકુ .
પત્ની: અરે કેમ નહીં? સારા નરસા સમયમાું સાથ આપવા કોઈ િો જોઈએ ને, પ્લીઝ લગન કરી
લેજો.
પિી: ઓ મારી શોના!! મયામ પછી પણ મારી આટલી બચડિા?
પત્ની: િો પ્રોમીસ િમે બીજ લગન કરી લેશો ને?
પિી: ઓકે બાબા. પણ ફર્કિ િારા માટે જ કરીશ.
પત્ની: િમે નવી પત્નીને આ ઘરમાું જ રાખશો ને?
પિી: હા. પણ હુું એને િારો રૂમ કયારે ક નહીં વાપરવા આપ.ુ
પત્ની: એને આપણી કાર ચલાવવા આપશો?
પિી: ના કયારે ય નહીં. એ કાર હુું િારી યાદગીરી માટે રાખીશ. એને નવી લઈ આપીશ.
પત્ની: અને ઘરે ણા?
પિી: એ પણ ના આપી શકુ . િારી યાદો એની સાથે જોડાયેલી હોય. હુું એને નવા લઈ આપીશ.
પત્ની: એ મારૂ જીડસ પહેરશે િો?
પિી: ના. એની કમર ૩૦ છે અને િારી ૩૪.
ુ ુ વારે રાખ્ ુ છે )....
સન્નાટો છવાઈ ગયો...પત્ની હજી જીવે છે ....(પિીન ુ બેસણ ુ ગર
પત્નીનો ફોન આવ્યો, “શાક લેિા આવજો, પાણીપરુ ી બુંધ છે એટલે હુું નથી જવાની.!!”
ુ “પિુંજબલ પાણીપરુ ી” લોડચ
એક સમાચાર, “ટૂુંક સમયમાું બાબા રામદે વ ગુંગાજળથી બનેલી શદ્ધ
કરવાની િૈયારીમાું છે !!!”
વષે ૨૫૦ગ્રામ બલપન્વટકુ ખાય જય િો ય કાઈ નથી થત ુંુ ને ખોટા આ બબચારી બા્ન
ુંુ ી પાણીપરુ ી
વાુંહે પડયા છે
મારા હાળા પાછા છે િરી ગ્યા, દારૂ બુંધ કરવાની વાિ હિી ને પાણીપરુ ી બુંધ કરી!!!

આજે િો એક દાર્કિર અને એક પાણીપરુ ીવાળો ભૈયો ભેટી ભેટીને રોયા, બુંનેના ધુંધા ત ૂટી ગયા!
એવી અફવા કોણે ફેલાવી છે કે “પાણીપરુ ીવાળાને બુંધ કરવાથી ડોર્કટર હડિાલ પર જશે?”
પતિ(ડાયાબીટીસવાળી પત્નીને): સેલ્ફ કું ટ્રોલ િો િારી પાસે શીખવો પડે, કમાલ છે ત.ુંુ .!
ુ ી અને ગવમ સાથે): એ િો છે જ, પણ કઈ વાિનો?
પત્ની(ખશ
ુ ર છે પણ મજલ છે કોઈ દદવસ જીભ પર આવવા દીધી હોય!
પતિ: શરીરમાું આટલી બધી સગ
ચાર અમદાવાદી તમત્રો હોટલમાું ખાધા પછી બીલ આપવા માટે અંદર અંદર ઝગડવા માુંડયા. બધા
કહેવા માુંડયા, “હુું બીલ આપીશ, હુું બીલ આપીશ”. આખરે એવ ુંુ નક્કી થ્ ુંુ કે આખી હોટલન ુંુ ચક્કર
મારીને જે પહેલો આવે િેણે બીલ ભરવાન.ુંુ એમણે મેનેજરને સીટી મારવા કહ્.ું ુ દોવિોમાું આટલો
બધો પ્રેમ જોઇને મેનેજરની આંખો ભરાઈ આવી. મેનેજરે સીટી વગાડી એટલે ચારે જણા ભાગવા
માુંડયા. મેનેજર હજુ એમના આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો છે . આન ુંુ નામ દોવિી..!!
છાપામાું આવત ુંુ રાશીફ્ળ ફર્કિ વાુંઢાઓ જ વાુંચિા હોય છે . બાકી પરણેલાઓ િો ફર્કિ ઘરવાળીન ુંુ
મોઢુું જોઈને જ સમજી જિા હોય છે કે આજનો દદવસ કેવો જશે..!!
એક બહેને એક હોસ્વપટલ સામે કેસ કયો કે મારા પતિન ુંુ આ હોવપીટલમાું ઓપરે શન કયામ પછી
મારા પતિને મારામાું કોઈ રસ નથી રહ્યો.
હોસ્વપટલવાળાએ જવાબ આપ્યો, “િમારા પતિને આ હોવપીટલમાું કેટરે ક સિરી માટે દાખલ
કરવામાું આવ્યા હિા. અમે િો ફર્કિ એને ચોર્કખ ુંુ દે ખાય િે માટે ની જ સિરી કરી છે !”
પત્ની હાલમાું જ બ્્ટુ ીપાલમરમાુંથી આવી હિી. એણે એના પતિને પ ૂછ્ ું ુ કેવી લાગ ુ છું?
પતિ: બ્્ટુ ી પાલમર બુંધ હત?ુંુ
છગન: ઇમરાનની લેટેવટ પજત્નને આજે કેવ ુંુ લાગત ુંુ હશે?
મગન: દરલાયડસ લીધાને બીજે દદવસે બોનસ મળે એવ.ુંુ
છગન: અને જુની પત્નીને?

મગન: વેચેલા પ્લોટમાું પાયો ખોદિાું ચરુ નીકળે એવ!ુંુ !
ુ િીઓ ગુંભીર હાલિમાું હોસ્વપટલમાું એડતમટ થઇ, તનદાન કરવામાું
ICUમાું એક સાથે ઘણી બધી ્વ
ખ ૂબ મશ્ુ કેલી િો પડી, પણ ડૉકટરોએ િાત્કાબલક પાણીપ ૂરીની છ-છ ડીશો ખવડાવી અને બધાુંના
જીવ બચાવી લીધા..!!
પતિ: રવિામાું આજે િારી બેન પણી મળી હિી. મને અડધો કલાક રવિામાું ઉભો રાખી વાિ કયે જ
જય. એ ખરી લોહચબ
ુંુ ક છે .
પત્ની: એ લોહચબ
ુંુ ક જ છે પણ િમે લોખુંડ શુંુ કામ બડયા?
પત્ની: દરે ક સફળ વ્યસ્ર્કિની પાછળ એક સ્ત્રી હોય છે જેવી રીિે હુું છું!
પતિ: જયારે એક સ્ત્રીને લઈને જો આટલો સફળ થયો છું, િો મને લાગે છે કે બે ત્રણ બીજી કરી
લઉં!!!
રૂપીયાને સલામ છે સાહેબ, બાકી િમારી માણસાઈ િો મમરાના ભાવે વેચાય છે !
ુ જ અશસ્ર્કિ
ચુંપાએ છોકરાને જડમ આપ્યા પછી એક કલાક બાદ હોશ આવ્્.ુંુ િેના શરીરમાું ખબ
હિી. પથારીમાું પડયા પડયા જ ડાબી બાજુ ડાબા હાથથી કશુંુ શોધવા માુંડી. પછી જમણીબાજુએ
ફું ફોળવા માુંડ્ ુંુ કશુંુ હાથમાું નદહ આવ્્.ુંુ મનમાું તવચાર આવ્યો કે કદાચ નીચે િો નથી પડી ગયો
ને? દહિંમિ એકઠી કરીને પલુંગ નીચે જો્ ુંુ િો ત્યાું પણ ન હિો. મનમાું ગભરાટ થવા માુંડયો.
ુ ેટરમાુંથી
દહિંમિ કરીને થોડી દુર નસમને જોઇને બોલાવી. નસમ ચુંપાની ગભરામણ જોઇને ઇડક્બ
ુ ો અને કહ્ું ુ હુું િમારી ગભરામણ સમજી શકુું છું, લો હવે
છોકરાને લાવીને ચુંપાના હાથમાું મક્ય
જીવભરીને જોઈ લો..!! ચુંપાએ માથ ુંુ કટ
ૂ ્ ું ુ અને બોલી, “હુું િો મોબાઈલ ફોન ક્યાું છે િે પ ૂછિી
હિી..!!”.
પત્ની સામે હેડકી આવી એટલે િેને પ ૂછ્,ું ુ “કઈ ચડુ ેલ િમને યાદ કરી રહી છે ?”. બરાબર િે જ
વખિે સાળીનો ફોન આવ્યો!!!
ભારિમાું બબવકીટ બનાવનાર બે કું પનીઓ ફેમસ છે , એક િીટાનીયા(મારી/મેરી ગોલ્ડ) અને બીજી

પારલે-જી. બન્નેમાું એક લોચો છે , કદાચ િમારા ધ્યાનમાું નદહ આવ્યો હોય. એકન ુંુ બબવકીટ ચાના
કપમાું જત ુ નથી અને બીજન ુંુ જય એ પાછું આવત ુંુ નથી!
ઇમરાનખાનની હાલની પત્ની એ નક્કી નથી કરી શકિી કે ક્યાું જવ?ુંુ “પી.એમ. હાઉસમાું” કે પછી
ુ ી
“બની ગાલા(ઈમરાનન ુંુ ઘર)”. કારણ એટલ ું ુ જ કે “પી.એમ.હાઉસ”માું જય િો આજ સધ
પાદકવિાનનો કોઈ પણ પી.એમ. પોિાનો પ ૂરો કાયમકાળ પ ૂરો નથી કરી શક્યો અને જો “બની
ગાલા”માું જય િો ઈમરાનની કોઈપણ ભ ૂિપ ૂવમ પત્ની પોિાનો કાયમકાળ પ ૂરો નથી કરી શકી.
Friend: Where does your husband work.
Wife : He’s involved in Oil & Gas.
Friend: Wow where is he based.
Wife: Kitchen!!!
કોણ કહે છે કે પત્નીના પ્રેમ માટે િાજમહાલ જ બાુંધવો પડે, “એ થાકેલી હોય ત્યારે લોટ બાુંધી
આપો”, િમારો પ્રેમ િાજમહાલ કરિાય ચઢી જશે!!
ૂ ે એ જો્ ુંુ અને બધાને
એક જગ્યાએ ૩૫ નેિાઓને લઇને જિી એક બસ ઉંધી વળી ગઈ. એક ખેડિ
બહાર કાઢીને લાઈનમાું અસ્ગ્નસુંવકાર આપી દીધા. થોડીવારમા પત્રકારો પહોચ્યા અને કહ્ું ુ કે
નવાઈ કહેવાય બધા જ મરી ગયા કોઈ જીવત ુંુ નહોત?ુંુ
ૂ : 8 થી 10 જણા બોલિા હિા કે અમે જીવિા છીએ શુંુ કામ સળગાવો છો? પણ મને થ્ ુંુ કે
ખેડિ
આ નેિાઓ જજિંદગીમાું ક્યારે ય સાચ ુંુ બોલ્યા નથી, િો અત્યારે થોડુું સાચ ુંુ બોલિા હોય! એટલે મેં
અસ્ગ્ન સુંવકાર આપી જ દીધા!!
એક ગરીબ માણસ રોજ ફુગ્ગામાું એક બચઠ્ઠી લખીને મોકલિો હિો, “હે પ્રભ ુ મને ૫૦૦૦૦ રૂતપયા
મોકલી આપ. આ ફુગ્ગો પોલીસ ચોકી ઉપરથી જિો હિો િે શુંકાને લઈને પોલીસો પકડી લેિા
અને અંદરન ુંુ લખાણ વાુંચીને કોઈ ચિમ છે કહીને હસી કાઢિા. આવ ુંુ લાુંબો વખિ ચાલ્્ ુંુ એટલે
બધા પોલીસવાળાઓને દયા આવી એટલે એમણે પોિે અને બીજ બટુ લેગરો પાસેથી ૨૫ હજર
રૂતપયા ભેગા કરી એ માણસને ઘરે જઈને આપી આવ્યા. બીજે દદવસે ફરી એ ફુગ્ગો જોઇને
પોલીસવાળાઓને નવાઈ લાગી. એમણે એ બચઠ્ઠી વાુંચી િો એ વાુંચીને એમના હોંશકોશ ઉડી ગયા.

એમાું લખ્ ુંુ હત,ુંુ “પ્રભ,ુ િમારા દ્વારા મોકલેલા પૈસા મળી ગયા છે , પણ િમારે પોલીસવાળાઓ
જોડે નદહ મોકલવા હિા. સાલાઓએ મને ૨૫ હજર આપ્યા અને ૨૫ હજર પોિે ખાઈ ગયા!
વાિ હિી ફી ઘટાડવાની, ભણવાનાું દદવસો જ ઘટાડી નાખયાું!!! “તવકાસે િો ભારે કરી હોં!!”
પતિ: હવે મને શાુંતિ સાથે જીવવા દે
પત્ની: િમે જો શાુંતિ સાથે જીવવા માુંગો છો િો પછી હુું પણ આનુંદ સાથે જીવવા માુંગ ુ છું!
ુ ા છે ?
પત્ની તપયર ગઈ હિી. પતિએ ફોન કરીને પ ૂછ્ ું ુ કે “કોડડોમ” ક્યાું મક્ય
પત્ની: અહી ગામમાું મળિા નથી એટલે સાથે લઈને આવી છું!
ુ મ પત્નીઓને ઈમરાન ખાનને છોડી દે વા બદલ ખબ
ુ અફસોસ થાય છે . િેમને
ઈમરાન ખાનની પવ
ખબર ન હિી કે આ વ્યસ્ર્કિ પાદકવિાનનો વડાપ્રધાન બનશે. માટે િમારા પતિ સાથે શાુંતિ જળવો
અને પ્રેમથી વિો, 2019 ની ચટ
ુંુ ણી આવી રહી છે નસીબ બદલાઈ પણ શકે છે .
ુ બનાવવાનો તનણમય લીધો.
ટીચર: છોકરાઓ રામચુંર ે લુંકા પર ચઢાઈ કરવા સમરુ પર પલ
ચુંદુ: સાહેબ, એક બીજો પણ ઉપાય હિો
ટીચર(ગવુ સામાું): શુંુ ઉપાય હિો?
ુ ાનજી પોિાનો આકાર નાનો મોટો કરી શકિા હિા જેવી રીિે સરુ સાનાું
ચુંદુ: સાહેબ, હનમ
મોઢામાુંથી નીકળવા નાના થઇ ગયા અને સ ૂયમને ગળી જવા મોટા થઇ ગયા હિા. િો િે વખિે
સમરુ ની પહોળાઈ કરિા મોટા થઇ જિે અને બધા વાનરો એમના પર થઈને જઈ શકયા હોિ.
સાહેબ, બીજો સવાલ પ ૂછું?
ટીચર: પ ૂછ
ુ બનાવિી વખિે વાનરોએ પત્થરો પર “રામ” લખ્ ુંુ અને પત્થરો
ચુંદુ: સાહેબ, સાુંભળ્્ ુંુ છે કે પલ
િરવા માુંડયા.
ટીચર: હા, િેન ુંુ શ?ુંુ સાચી વાિ છે !
ચુંદુ: સવાલ એ થાય છે કે વાનરોને લખવા-વાુંચવાન ુંુ કોણે શીખવ્્?ુંુ
ટીચર: હરામખોર, પાખુંડી, િારો બકવાસ બુંધ કર! મરઘો બની જ!
ચુંદુ: સારું ુ સાહેબ, સદીઓથી મ ૂરખા બનિા આવ્યા છે ...ચાલો િો મરઘો બની જવ,ુંુ બીજુ ું િો શ?ુંુ

પિી: હવે િરસ જે પાણીપરુ ી વગર!!
પત્ની: કેમ?
પતિ: પાણીપરુ ી બુંધી અમલમાું આવી ગઈ ને, એટલે!!
પત્ની: લ્યો એમાું શ?ુંુ િમને દારૂબુંધી નડી છે કોઈ દી..?
પત્ની તપયરથી આવી ગઈ. બેગ મ ૂકી અને આખ ુંુ ઘર ફરીવળી. આખ ુંુ ઘર, રસોડુું, અલમારી બધ ુંુ
ચોર્કર્કખ ુંુ ચણાક હત.ુંુ હસિા હસિા પતિને ગળે વળગી ગઈ, બે આંસ ુ પતિના ગાલ પર પડયા.
પતિ: શુંુ થ્?ુંુ કોઈ િકલીફ િો નથી પડીને? કોઈ જોડે ઝગડો િો નથી થયો ને?
ુ ીના આંસ ુ છે . મને આજે ખબર પડી કે િમને
પત્ની: ના...ના...એવ ુંુ કશુંુ થ્ ુંુ નથી. આ િો ખશ
આટલ ું ુ બધ ુંુ કામ આવડે છે . કમાલ છે , કોઈ દદવસ િમે એ બિાવ્્ ુંુ પણ નહી. હુું પણ કામવાળી
વગર નહી ચાલે એવો વહેમ રાખીને બેઠી હિી. હવે કામવાળી રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. (પત્નીને
ઈમ્પ્રેસ કરવાની કોતશશ ના કરિા, લેવાના દે વા થઇ જશે!)
પતિ : ભગવાન બલ્ુ ધ્ધ આપિા હિા ત્યારે ત ુંુ કયાું ગઈ હિી?
પત્ની : હુું િમારી સાથે ફેરા ફરિી હિી!!
જીવિા માણસને પછાડવામાું અને મરે લા માણસને ઉપાડવામાું લોકો ગજબની એકિા દે ખાડે છે !
પડોસણ: હેં બેન, િમારા નાનકાની સગાઇ તટુ ી ગઈ એ સાચી વાિ છે ?
બેન: ના બેન ના, તટુ ી નથી ગઈ અમે િોડી નાખી, કડયાને પાણી પરુ ીન ુંુ હડાહડ વ્યસન હત!ુંુ !!
છોકરીઓ માથાું પર જેવો દુપટ્ટો ઢાુંકે કે િરિ છાપાવાળા લખે "ગરમી નો પારો ચઢયો" અને
બબચારાું છોકરા ભર ઉનાળે ચક્કર ખાઈને પડે િો છાપાુંમાું આવે, "નવી પેઢી નશામાું ગરકાવ!!".
સાલ ું ુ પરુ ુ ષોને કોઈ પણ જગ્યાએ ડયાય જેવ ુંુ મળે જ નદહ!!!
ુ જ નાન ુંુ ઓપરે શન છે
ડોર્કટર(નવો નવો): ગભરાવાની જરૂર નથી રમેશ, આિો ખબ
દદી: સાહેબ, પણ મારું ુ નામ રમેશ નથી!
ડોર્કટર: મને ખબર છે , “રમેશ” િો મારું ુ નામ છે !!!

એક ભાઈ હોટલમાું મેન ુ વાુંચિા હિા.
વેઈટર: સાબ, ક્યાું લાઉં?
ભાઈ: સોચને દે !
વેઈટર(પાુંચ તમનીટ પછી): સાબ, ગીન લો, બરાબર સો ચને હૈ!!!
Student: Sir, what is the difference between FINE and TAX ???
Sir: FINE is a tax for doing wrong and TAX is a fine for doing right!!!
તસક્યુદરટી ગાડમ નો ઇડટરવ્્ ૂ હિો.
પ્રશ્ન પ ૂછયો: ઈંલ્ગ્લશ આવડે છે ?
ઇડટરવ્્ ૂ આપનારે સામે પ ૂછ્,ુંુ ચોર તવદે શથી આવવાના છે ?
િમને ખબર છે ફર્કિ “માદા” મચ્છર જ લોહી પી શકે છે ? ધડય છે પ્રભ!ુ િમારી સીવટમ બધી જ
જગ્યાએ “એક સરખી” છે !!
છગન: સાલ ું ુ જીવનસાથી િો હોવો જ જોઈએ
મગન: કેમ?
છગન: નદહ િો મનની વાિ રે દડયો પર કહેવી પડે!!
ુ ે ઈંગ્લીશ દફલ્મ જોવાનો ખબ
ુ જ શોખ. એના તમત્રને ફોન કયો, વીક એડડમાું શુંુ પ્લાન છે ?
બાપન
તમત્ર: “ઇડકમ ટે ક્ષ રીટડસમ”
બાપ:ુ મેં િો એનો પહેલો ભાગ હજુ જોયો નથી, બીજો ભાગ ક્યારે રીલીઝ થયો?
Discussion about arranged marriage
English man: How could you marry a woman before knowing her?
Indian man: How could you marry a woman AFTER knowing her?

જયારે અતમિાભ બચ્ચન એમ કહે કે દે વીઓ ઔર સજ્જનો િો કરોડપતિ બનવાની ધગશ જગે
ુ વા માુંડે કે આ કઈ
પણ જયારે મોદી એમ કહે ભાઈઓ ઔર બહેનો ત્યારે િો કરોડપતિઓ પણ ધ્રજ
નવ ુંુ લાવ્યો!!!
મુંગળસ ૂત્ર ખેચવાવાળાને ત્રણ વરસની સજ અને મુંગળસ ૂત્ર પહેરાવવાવાળાને “ઉમ્રકેદ”, આ િો
ઘોર અડયાય છે !!!
ુ સ્ત્રીના નુંબર અલગ રીિે
એક મદહલાએ ડોર્કટર પતિનો મોબાઈલ ચેક કયો, િો જો્ ુંુ કે એમાું અમક
લખયા હિા જેમકે આંખનો ઈલાજ, હૃદયનો ઈલાજ, સપનાનો ઈલાજ. પત્નીએ પોિાનો નુંબર
લગાવ્યો િો નામ આવ્્.ુંુ ..“જીવલેણ“
પઠાણ એની પત્નીને એના દોવિ સાથે કઢું ગી હાલિમાું જોઈ ગયો. એને ભયુંકર ગવુ સો આવ્યો
એટલે એના દોવિને એણે બુંદૂકથી ઉડાવી દીધો. એ જોઈએને એની પત્ની ભડકી ગઈ અને બોલી,
ુ ાવી દે શો!”
“જો આ રીિે ગવુ સામાું િમે દોવિને ગોળી મારસો િો િમે બધા દોવિો ગમ
ુ કરીને પાછો ફરિો રાજ એકાદ રાણીને સાથે લઈ આવિો િોય પટરાણી
પ્રાચીન જમાનામાું ્દ્ધ
ચ ૂપચાપ સહન કરી લેિી. આજે ઓદફસથી પાછો ફરિો હસબડડ કોબીને બદલે ફ્લાવર લઈને
ુ થઈ જય!
આવે િો ઘરમાું ્દ્ધ
એક લગ્ન મુંડપમાું વરરાજના તમત્રો: ભાભી...ભાભી િમને શાયરી આવડે છે ?
ભાભી: શરમાિા...શરમાિા...હા!
તમત્રો: િો અમારા તમત્ર માટે એક જોરદાર શાયરી િો કહો
ભાભી: લાલમણી િોડયા, કાળામણી જોડયા, સરુ જકુ માર માટે િો મેં, સાિ સાિ જણને
છોડયા!(વરરાજ બેભાન)
મા-દીકરી વચ્ચે થયેલો હ્દયરાવક સુંવાદ...
દીકરી: મમ્મી મારે લગન નથી કરવા, હુું સારુ કમાવ છું, સક્ષમ છું, જજિંદગીભર મારુ અને િારું ુ
ધ્યાન રાખી શકુ એમ છું

ુ થઇ િો દોષનો ટોપલો કોના માથે ઢોળીશ?
મમ્મી: હુું સમજુ છું બેટા પણ, જીવનમાું કોઇ ભલ
“પતિન ુ મહત્વ સમજ બેટા”, “પતિન ુ મહત્વ સમજ”.
આજકાલના બાળકો ને બધ ુંુ યાદ રહે િે માટે "બદામ" ખાવા માટે આપે છે . અમારા ટાઈમમાું િો
“બે ઝાપટ"માું જ બધ ુ યાદ રહી જત ુંુ હત!ુંુ !
જયોતિષી: ‘િમારી હથેળીની રે ખા કહે છે કે િમે જયાું રહો છો િેની નીચે ખ ૂબ જ ધન છે , પરું ત ુ િે
િમારા કામમાું લાગવાન ુંુ નથી.’
છગન : ‘િમે સાચી વાિ કરો છો. હુું ફલેટમાું રહુું છું અને મારી નીચેના ફલેટમાું બેંક આવેલી છે ….’
આજે એક ભાઈ મળ્યા, મને કયે: ઓળખો છો?
મેં કીધ:ુંુ યાદ નથી આવત ુંુ વડીલ! ફેસબકુ માું કે વોટ્સઅપમાું?
મને કયે: 12 વરસથી િમારી સામે રહુું છું!!!
ુ ્ ુ કે આજે દે શને શેની જરૂર છે ?
કલાસમાું ટીચરએ ટપડુ ાને પછ
ટપડુ ો: આજે દે શને બહાદુર અને મહાન 300 વ્યસ્ર્કિની જરૂર છે
ટીચર: કેમ એવ?ુંુ 300 વ્યસ્ર્કિઓ જ કેમ?
ટપડુ ો: 60-65 િો મહાન વ્યસ્ર્કિ િો છે આપણા દે શમાું એમની જ્ડમ જયુંિી એ િો રજ આવે જ છે
હજી બીજ 300 જેવા મહાન બની જય િો આખ ુંુ વરસ રજ મલી જય!!
પતિ દરરોજ ઓદફસે જવા નીકળે ત્યારે આંગણામાું આવી પત્નીને કહે,”મોટી પારૂ” ક્યાું છે ? પડોસી
દરરોજ આ સુંવાદ સાુંભળે પણ વચ્ચે દીવાલ હોવાથી િેને દે ખાય નહીં કે 'મોટી પારૂ'ના નામે પત્ની
શુંુ આપે છે અને એ જિ જિના તવચાર કયામ કરે . એક દદવસ પાડોશીથી રહેવા્ ુંુ નહીં અને એને
દીવાલ પર ચડી જોઈ લીઘ.ુંુ “*મો*બાઈલ”, “*ટી*દફન”, “*પા*દકટ”,”*રૂ*માલ”.
છોકરી: હુું કાલે િારા માટે રાખડી લાવી હિી િે કેમ ના બાધવા દીધી?
ુ ો: એમ િો હુ આવિીકાલે મુંગળસ ૂત્ર લઇને આવીશ, ત ુ બાધવા દઈશ??
ભર

બાપ ુ દાદાગીરી અને ખરાબ કમો છોડી દઇને માનવ સેવા કરવાન ુંુ તવચા્.ું ુ માિાજીન ુંુ નામ લઇને
ઘેરથી નીકળ્યા ત્યા એક મકાનમાું આગ લાગે લી જોઇ. માનવસેવા કરવા માટે આગમાુંથી 5 જણાુંને
ઉચકીને બહાર કાઢી લાવ્યા. માનવ સેવા કયામ નો સુંિોષ લઇને બાપ ુ ઘરે ગયા. બીજ દદવસે
ુ ા ઘરે આવ્યા.
પોલીસ બાપન
ુ નવાઇ પામીને પછ
ુ ્:ું ુ માનવ સેવા કરી િો પણ િમે પાછા મારે ઘરે આવ્યા?
બાપએ
પોલીસ: િમે જે પાુંચ જણાુંને પરાણે પકડીને આગમાુંથી બહાર લઇ આવ્યા િે ફાયરબિગે ડના
માણસો હિાું!!
છોકરી જયારે તપિાને ઘરે હોય ત્યારે રાણી બનીને રહે છે , પહેલીવાર સાસરે લક્ષ્મી બનીને જય છે ,
સાસરામાું કામ કરિા કરિા કામવાળી બને છે , પછી પોિાનાું પતિને અંગ્રેજ સમજીને વગર
ુ ે છે કે પેલો બબચારો પતિ અંગ્રેજ નદહ હોવા છિાું “અંગ્રેજી”
િલવારે એટલો બધો હેરાન કરી મક
લેિો થઇ જય છે .
ુ પ ૂછ્,ું ુ આ પાન પર લાલ બચકણુંુ પદાથમ શુંુ મ ૂક્યુું છે ?
ભણેલી વહુ પ ૂજ કરવા બેસી ત્યારે સાસએ
િો વહુએ જવાબ આપ્યો, “મમ્મીજી, પ ૂજ માટે પાુંચ ફળ નથી મળ્યા િો *MIX FRIUT JAM* મ ૂક્યુું
ુ ી બેભાન છે !!
છે !! સાસ ુ હજુ સધ
અતમિભાઈ: હેલ્લો િમે શાડિીભાઇ બોલો છો?
શાડિીભાઇ: હા બોલો,
અતમિભાઈ: "સરકાર એર ઇન્ડડયા વેચી રહી છે િમારે લેવી છે ?"
શાડિીભાઇ: અમે નાના માણસો છીએ, અમારી ક્યાું એવી કેપેતસટી છે ?
અતમિભાઈ: એટલે જ પહેલા િમને ફોન કયો, પછી રાડો નો નાખિા કે મોદીએ એરલાઈનને
અંબાણી, અદાણીને વેચી નાખી!! તવરોધપક્ષ હોબાળો કરે િો સાક્ષી આપજો કે િમને પહેલા પ ૂછે લ!ું ુ !
ુ જ મહેનત,ુ કાબેલ, ભણેલો અને સારું ુ એવ ુંુ કમાય છે . ફર્કિ એનો
મેરેજ બ્્રુ ો: બેન, આ છોકરો ખબ
રું ગ કાળો છે
ચુંપા: આજ પેટનમમાું બીજો કલર બિાવોને!!!

એક બાબાએ મને આશીવામદ આપિા કહ્ું ુ હત ુંુ કે ઉપરવાળો િને એટલ ું ુ બધ ુંુ આપશે કે ત ુંુ સુંભાળી
નદહ શકીશ. હવે ખબર પડી કે બાબા “વોટ્સએપ” મેસેજની વાિ કરિા હિા!!
પતિ ઘરે આવીને પત્નીને: જરા એક ગ્લાસ પાણી પીવડાવને
ુ જ િરસ લાગી છે ?
પત્ની: શુંુ ખબ
પતિ(ગવુ સામાું): ના, ગળું ચેક કરવ ુંુ છે , કોઈ જગ્યાએ લીક િો નથીને?
બાપ:ુ િારા દરજલ્ટન ુ શુંુ થ્?ુ
ુ ા: સરે કહ્ ુ કે હજી એકાદ વરસ આ ર્કલાસમા જ રે વ ુ પડશે
લખભ
બાપ:ુ ભલે 2-3 વરહ રે વ ુ પડે, પણ જો નાપાસ થયો િો ટાુંદટયા ભાુંગી નાખીશ...
એક સ્ત્રી પક્ષીઓની દુકાને ગઈ અને ત્યાું િેણે એક મોટો અને સદ
ુંુ ર પોપટ જોયો. દુકાનદારને ભાવ
પ ૂછયો િો ૫૦ રૂતપયા કહ્.ું ુ
સ્ત્રી: આટલો સારો ને સદ
ુંુ ર પોપટ આટલો બધો સવિો કેમ?
ુ જ ગુંદી ભાષા બોલિો હિો. પેલી સ્ત્રીને
દુકાનદાર: આ પોપટ એક વેશ્યાને ઘરે હિો અને ખબ
આટલો સવિો અને સદ
ુંુ ર પોપટ મળિો હિો એટલે િેણે ખરીદી લીધો. ઘરે લાવીને િેને
ુ ો અને જોવા માુંગિી હિી કે એ શુંુ કરે છે . પોપટે ઘરમાું આજુબાજુ
ડ્રોઈંગરૂમમાું પાુંજરામાું મક્ય
જો્ ુંુ અને સ્ત્રી સામે જોઇને બોલ્યો, સદ
ુંુ ર ઘર અને સદ
ુંુ ર સ્ત્રી છે . પછી એની છોકરી આવી િેને
જોઇને કહ્,ું ુ સદ
ુંુ ર ઘર, સદ
ુંુ ર માબલકણ અને સદ
ુંુ ર દીકરી. પેલી સ્ત્રીને એમાું કશુંુ ખરાબ નદહ લાગ્્.ુંુ
એટલામાું િેનો વર નોકરી પરથી ઘરે આવ્યો. િેને જોિા જ પોપટ બોલ્યો, કેમ છે છગન, જગ્યા
બદલી કે શ?ુંુ બસ, પછી પતિ-પત્ની વચ્ચે જોરદાર ઝગડો થયો! સમજે એને સલામ!
દુુઃખ એ નથી કે કોઈ ખોટુંુ બહુ બોલે છે , દુુઃખ એ છે કે સાચ ુંુ જણનારા ચ ૂપ છે !
અમદાવાદના મ્્તુ નતસપલ કતમશનર નેહરાન ુંુ ફરમાન, “હવે વ્યસ્ર્કિ ની ફાુંદ પણ દબાણ જ
ગણાશે”.
ુ ે છે કે “ઘરવાળીન ુ દબાણ વધત ુ હોય, િો કોપોરે શનને જણ
અમદાવાદનો મારો એક તમત્ર પછ
કરાય?”

ુ ો, ચાલો, હુું મારા મનગમિા પાુંચ
પતિ પત્ની ગપ્પાું મારિા બેઠા હિા. પત્નીએ પ્રવિાવ મક્ય
ુ ુ ષોના નામ લખ ુંુ છું, િમે િમને મનગમિી પાુંચ સ્ત્રીઓના નામ લખો.
પર
પત્નીન ુંુ બલવટ: ૧.સબચન િેંડુલકર, ૨.દિતિક રોશન, ૩.રણબીર કપરુ ૪.તવરાટ કોહલી ૫.મહેંરતસિંહ
ધોની
પતિન ુંુ બલવટ: ૧.વુંદના(શાળામાું સાથે ભણિી), ૨.અતશ્વની(સાળી), ૩.શીલા(પત્નીની બહેનપણી), ૪.
ુ ની ર્કલાસ ટીચર)
સોનાલીની મમ્મી(સામેના ફ્લેટવાળી), ૫.સુંબગિા(પત્ર
ુ ુ ષો વાવિતવકિામાું જીવિા હોય છે !!!
મિલબ, પર
બેંકોમા મને SBI વધારે પસુંદ છે . ગજબનો એમનો વટાફ હોય છે . બેંકમા આવીને જો િેમની પત્ની
પણ જો િેમને પ ૂછે , Do You Love Me?. િો કોમ્્ટુ રમા જોિા જોિા જવાબ આપશે કે મને ખબર
નથી 4 નુંબરના કાઉડટર પર િપાસ કરો!!
ુ ી જય િો, જવાબદારી િમારી – “ગજ
ુ રાિ
સલામિ સવારી, એસ ટી અમારી, દૂ કાનમા ઘસ
પદરવહન તનગમ”
મકાન માબલક(ભાડૂિ છોકરાને): આખ ુંુ વરસ િારી ઘણી બધી બહેનો આવી છે , જો આ રક્ષાબુંધનનાું
દદવસે જો નદહ આવી િો પછી ત ુંુ રૂમ ખાલી કરી દે જે!
પત્નીનો મેસેજ: *"શાક લેિા આવજો પાણીપરુ ીની લારી હવે બુંધ થઈ ગઈ એટલે હુું નથી
જવાની.(બે તમનીટ પછી)
પતિ: હુું પણ નથી જવાનો. કોઈ લેડીઝ હવે આવિી નથી, ફર્કિ પરુ ુ ષો જ દે ખાય છે !!
ુ ે): િમારી આવક શુંુ છે ?
એક ભાઈ(બાપન
બાપ:ુ િબલા વગાડીને રોજીરોટી કમાવ ુ છ.
ભાઈ: પણ િમને િો કોઈ દી િબલા વગાડિા સાુંભળ્યા નથી
બાપ:ુ નો જ સાુંભળોને, સોસાયટી વાળા ન વગાડવાના મદહને 15000 આપે છે !!
છગન: આપણે ત્યાું “ડોલર” અડડરવેર છે , “્રુ ો” અડડરવેર છે પણ “રૂપી” અડડરવેર કેમ નથી?

મગન: લોકોને તવશ્વાસ નથી કે “રૂપી” ક્યારે નીચે પડી જય કહેવાય નદહ!!
બેકાર બકો સેલ્વમેનનો ઈડટરવ્્ ુંુ આપવા ગયો. ઈડટરવ્્ ુંુ લેનારે પોિાન ુંુ લેપટોપ બકાને આપીને
બહારથી અંદર આવીને પોિાને લેપટોપ વેચવાની આવડિ બિાવવા કહ્.ું ુ બકાએ લેપટોપ લીધ ુંુ
અને બહાર ગયો. ઈડટરવ્્ ુંુ લેનાર બારણા િરફ નજર માુંડીને બકાની રાહ જોવા માુંડયો. પાુંચ
તમનીટ, દસ તમનીટ...બહાર આવીને વોચમેનને પ ૂછ્ ું ુ પેલો છોકરો ક્યાું ગયો?
વોચમેન: વો િો સાબ સાઈકલ પર લેપટોપ લે કે કબ કા ચલા ગયા!!!
બે સ્ત્રીઓ વાિો કરિી હિી.
ુ જ જડી થઇ ગઈ છું.
એક સ્ત્રી: આજકાલ હુું ખબ
બીજી સ્ત્રી: બહાર ખાવાન ુંુ બુંધ કરી દે (થોડા દદવસ પછી)
બીજી સ્ત્રી: ત ુંુ િો પહેલા કરિા પણ વધારે જડી થઇ ગઈ છે
પહેલી સ્ત્રી: શુંુ કરું ુ ? િે કહ્ું ુ િેમ મેં બહાર ખાવાન ુંુ બબલકુ લ બુંધ કરી દીધ ુંુ છે . પેક કરાવી લઉં છું
અને ઘરે લાવીને ખાઉં છું!!!
હે વત્સ!...ત ુંુ જુગારમાું હારે કે જજિે, પણ ઘરે જઈને ઘરવાળી સામે િો સ્વથિપ્રજ્ઞ રહેવાન ુંુ અને
રમિ “સરભર” થઈ. એવ ુંુ જ કહેવાન.ુંુ કારણ કે જો ત ુંુ "હુું જજત્યો છું" એમ કહીશ િો “દડમાડડ”
ુ સાિમ-આઠમની
આવશે અને જો ત ુંુ "હુું હાયો છું" એમ કહીશ િો િારા “દરમાડડ” લેવાશે. (શભ
ુ ેચ્છા)
આગોિરી શભ
ુ ારી નાખીશ કે ભારિ પણ અમારા પાસેથી લોન
ઇમરાનખાન: પાદકવિાનની અથમવ્યવવથા એવી સધ
ુ
લેશે! આ સાુંભળીને ર્કલેજને ખ ૂબ ઠું ડક થઈ અને મન પ્રસન્ન થઈ ગ્,ુ જણીને કે "આપણા જેવજ
ગોળા ફેંક મશીન દુશ્મન દે શ પાસે પણ છે !!"
ુ પેપરમાું રાશી ભતવષ્ય નથી જોિા. એમને પત્નીના િેવર જોઇને જ ખબર પડી
પરણેલાઓ ડ્ઝ
જય છે કે આજનો દદવસ કેવો જશે!

ુ ાઈએ ગે સ પર કુ કર ચઢાવ્્ ુંુ અને સેલ્ફી લઈને ફેસબકુ પર પોવટ મક
ુ ીને લખ્ ુંુ કે પત્ની
લલ્લભ
તપયર ગઈ છે અને મને ચા બનાવિા નથી આવડત,ુંુ િો ચા બનાવવા માટે કુ કરમાું કેટલી સીટી
લગાડુું?
કોમેડટ બોર્કસમાું રસપ્રદ જવાબો મળ્યા
છગન: કુ કરમાું એક સીટી છે િે જ વગાડ, બીજી સીટી લગાડવાની જરૂર નથી
મગન: બેવકફ
ૂ , ચા કુ કરમાું થોડી બને, િપેલી ચઢાવ..!!
જયુંિી: બે કલાક ચાની પત્તી પલાળી રાખ, એટલે બે-ત્રણ તસટીમાું કામ થઇ જશે
ચુંપક: બારી ખોલીને એક સીટી વગાડ એટલે પડોસણ ચા આપી જશે
બટુક બાટલી: અરે ગાુંડા, પત્ની તપયર ગઈ છે િો ચા શુંુ કામ પીવે છે ? બેવકફ
ૂ , બોટલ લઇ આવ
અને મોજ કર. મને પણ બોલાવી લે, સીટી હુું વગાડી દઈશ!
કાલે એક તમત્ર માટે છોકરી જોવા ગયા
છોકરીના તપિા: બેટા,દારૂ પીવો છો?
તમત્ર: હા,પણ એ બધ ુંુ પછી....પેલા ચા ન ુંુ ક્યોને..!!
ુ ્:ુ કાલ િે ભાભીને હારમોતનયમ અપાવ્્ ુ હત ુ િો આજે પાછ દઇને ફ્લ્્ટુ કાું
મેં ચુંદુને પછ
અપાવી?
ચુંદુ: હારમોતનયમ વગાડિા વગાડિા િે ગાવા માુંડે છે !!!
પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડો થઈ ગયો.
પત્ની: હુું ઘર છોડીને જઉં છું
પતિ: હુું મુંદદરે જઉં છું
પત્ની: િમે ગમે એટલી બાધા રાખશો િોય હુું પાછી આવવાની નથી
પતિ: હુું િો બાધા પ ૂરી થઈ એટલે જઉં છું!
પરીક્ષામાું પ ૂછવામાું આવ્્,ુંુ “કરોડો રૂતપયાની બેડકોમાુંથી હેરાફેરી થઈ ગઈ પણ દોરીથી બાધેલી
પેન ત્યાુંની ત્યાું રહી ગઈ. આ તનબુંધ નો ભાવાથમ લખો.
એક પ્રતિભાશાળી તવધ્યાથીએ લખ્,ુંુ ભાવાથમુઃ લક્ષ્મીની ચોરી થાય પરું ત ુ સરવવિીની નહીં. એટલા
માટે છોકરાઓને તશબક્ષિ બનાવો, ધનવાન નહીં!

કામવાળી બાઈન ુંુ વટેટમેંટ: સાહેબને રાખડી બાુંધી િો ફર્કિ પચાસ રૂપીયા આપ્યા પણ મેમસાહેબે
ુ ીના માયામ ૫૦૦/- રૂપીયા આપ્યા!!
ખશ
મનથી ભાુંગી પડેલાને િો તમત્રો જ સાચવે છે , સબુંધીઓ િો ખાલી વ્યવહાર સાચવે છે !!!
આ પાછું નવ ુંુ આવ્્,ુ ડાયાબબટીસની િકલીફ હોય િો પત્નીને 'વવીટી' કે 'હની' ના બદલે 'કારે લી' કે
ુ ર લેવલ કાબમ
ુ ાું આવે છે !
'મેથી' કહીને બોલાવવાથી સગ
ગઈ કાલે વકલ
ૂ ની એક ફ્રેડડ મળી. મેં કીધ ુંુ ઓળખાણ પડી, આપણે જોડે ભણિા હિા
ુ ા પકડિો િો! કચરો કરી નાખયો ભમરાળીએ!
છોકરી: ભણિી િો હુું હિી, ત ુંુ િો અંગઠ
સવારના છાપ ુ હાથમાું લેિા એક પેમ્લેટ નીચે પડ્,ું ુ હુું ઉપાડુું િે પહેલાું િો પત્નીએ ઉપાડી લીધ.ુંુ
છાપેલ હત,ુંુ “શુંુ િમે દારૂ ના બુંધાણી છો? િો િાત્કાબલક અમને કોલ કરો, અમે િમારી મદદ કરશ.ુંુ
મોબાઈલ ન ૯૯૨૫૯૦####*
પત્ની વાુંચીને જીદે ચડી, િમે કોલ કરો અને કરો. એટલે મેં કોલ કરે લ ત્યાું સામેથી અવાજ આવ્યો
ુ મોતનિંગ સર, હુું રઘ ુ બાટલી બોલ ું ુ છું, આપને શુંુ જોઈએ? વોડકા,બબયર,રમ,તવવકી. કસમથી
ગડ
મારી આંખમાુંથી આંસ ુ નીકળી ગયા.
मारवाड़ी ससुरने शादीमें दामादको Chess Board गगफ्ट ककया.
दामाद: ये क्या?

ससुर: तमन्नार्ीकी बेटी को शादी में हार्ी, घोड़े, ऊंट, नौकर-चाकर दँ .ू आज मेरी इच्छा पूरी हो
गई!

કેવ ુંુ મવિ હત ુંુ એ બાળપણ, જયારે સોસાયટીની આડટી સામેથી કહેિી હિી કેં "જ બૈટા મારી છોકરી
જોડે રમ"
ુ રીએ જગીશ – દે શભસ્ર્કિ!!!
જઉં છું, હવે ૨૬મી જડ્આ

ટીચર: મને એવા ભારિીયોના નામો આપો કે જેમણે િીટીશરો સામે વટ્રગલ કરી હોય
ુ લી તવજય, પજ
ુ રા, ધવન, કાતિિક, કે.એલ.રાહુલ અને રહાણે
તવદ્યાથી: મર
ટીચર: મને એવા ચાર ભારિીયોના નામ આપો જેમણે “કવીટ ઇન્ડડયા” મ ૂવમેડટમાું ભાગ લીધો
હોય
તવદ્યાથી: લબલિ મોદી, તવજય માલ્યા, મેહુલ ચોકસી અને નીરવ મોદી સાહેબ!!!
એક ભાઈ: વકીલ સાહેબ, છૂટાછે ડા માટેની િમારી ફી કેટલી છે ?
વકીલ: ૫૦,૦૦૦ રૂતપયા
ભાઈ: આટલા બધા? અમારા લગ્ન રજીવટર કરવાના િો ફર્કિ ૫૦૦ રૂતપયા લીધા હિા!
વકીલ: આઝાદી હુંમેશા ઘણી જ મોંઘી હોય છે !!
એક માણસને છૂટાછે ડા જોઈિા હિા. િેણે જજને કહ્,ું ુ “સાહેબ, મારી પત્ની અડધી રાિે દારૂના
બારોમાું ભટકે છે , િે હવે મારાથી વધારે સહન નદહ થાય”.
જજ: િારી પત્ની અડધી રાિે દારૂના બારોમાું જઈને કરે છે શ?
ુંુ
માણસ: િે બધા બારોમાું મને શોધે છે !!!
એક પ્રખયાિ હોવપીટલમાું પેશડટને િરિ બાયપાસ સિરી કરવાની સલાહ આપવામાું આવી. દદી
ુ જ જરૂરી હોય
થોડો નવમસ થઇ ગયો પણ િૈયારીમાું લાગી ગયો. આવે વખિે સુંયમ રાખવો ખબ
છે . ઓપરે શન પહેલાના બધા ટેવટ કરી લીધા પછી દદીને ડોર્કટરોએ બાયપાસનો ખચો બિાવ્યો.
ુ જ વધારે લાગ્યો, છિાું “જન છે િો જહાન છે ” ઉસ્ર્કિ મજ
ુ બ િે ફોમમ ભરવા માુંડયો.
દદીને િે ખબ
િેણે ધુંધાની કોલમમાું લખ્,ુંુ “સી.બી.આઈ.ઓદફસર”. અચાનક હોવપીટલનાું વટાફન ુંુ વિમન બદલાઈ
ગ્.ુંુ બીજી ડોર્કટરોની ટીમે આવીને ફરીવાર એના બધા ટે વટ કયામ અને કહ્,ું ુ “ઓપરે શનની જરૂર
નથી, દવા લેવાથી બ્લોકેજ નીકળી જશે. પેશડટ અમદાવાદી હિો અને માણેકચોકમાું એની
કપડાની દુકાન હિી.
ુ મ અજવાળી છે અને અમાસ કાળી છે , છિા પન
ુ મે હોળી છે અને અમાસે દીવાળી
લોકો કહે છે પન
છે . જીવન દકવમિથી ચાલે છે સાહેબ, એકલા મગજથી ચાલત ુ હોિ િો અકબરની જગ્યાએ બીરબલ
રાજ હોિ!!

પડોશણને લગાિાર િાકી િાકીને જોિા પતિને પત્નીએ કહ્,ું ુ “સાુંભળો, સદ
ુંુ ર િો હુું પણ છું, જોઈએ
િો બાજુવાળા નરે શભાઈને પ ૂછી જુઓ!”
પતિ: ડાબલિગ, આજે શુંુ બનાવો છો?
પત્ની: અનએજ્કુ ેટેડ સબ્જી
પતિ: એટલે?
પત્ની: “ગવાર”
સાચે જ આ સાુંભળીને મારી આંખો ભરાઈ આવી.
પત્ની: ચાલને, બહાર ખાઈ આવીએ
પતિ: પણ કેમ?
પત્ની: અઠવાદડયામાું એક દદવસ મારું ુ પણ મન થાય છે કે િમને કઈ સારું ુ ખવડાઉં!!
મહાન ગબણિશાસ્ત્રી આયમભટ્ટે એક વખિ િેની પત્નીને કહ્ું ુ હત ુંુ કે, "શુંુ િમે મને અઠવાદડયામાું
ઓછામાું ઓછા એક દદવસ મને મારા તમત્રો સાથે બહાર જઈ આનુંદ માુંણવા દે શો?"
પત્નીએ આયમભટ્ટની તવરુદ્ધ પ્રશ્ન કયો: "િમે ગબણિશાસ્ત્રી છો, િમે મને કહો કે િમારી ગણિરી
પ્રમાણે, કેટલી સુંભાવના છે કે હુું િમને આ કરવા માટે પરવાનગી આપીશ?"
“અને પછી આયમભટ્ટે શ ૂડયની શોધ કરી!”
આજે પતિન ુંુ શટમ ધોિા ધોિા પરસેવો વળી ગયો. પણ જયારે શટમ ના બખવસામાુંથી ૨૦૦૦/ુ ી થાય છે !!
રુપીયાની નોટ નીકળી ત્યારે ખબર પડી કે પરસેવાની કમાઈથી કેટલી ખશ
પતિ-પત્ની ચોરી માટે ચચામ કરિા હિા.
ુ જ પવિાય છે
પતિ: જે ચોરી કરે છે િે પાછળથી ખબ
ુ માું): િમે લગ્ન પહેલા મારું ુ દદલ ચોરી લીધ,ુંુ પછી મારી નીંદ ચોરી લીધી, પછી
પત્ની(રોમાુંટીક મડ
મારું ુ ચેન ચોરી લીધ ુ િેન ુંુ શ?ુંુ
ુ જ પવિાય છે !!!
પતિ: કહી િો રહ્યો છું કે જે ચોરી કરે છે , િે પાછળથી ખબ

ુ ચારધામની િીથમયાત્રા પર ગ્.ુંુ ગાઈડે કહ્ું ુ કે કાલે સવારે નહાઈને દશમન
ઘરડા લોકોન ુંુ ગ્રપ
કરવા જઈશ.ુંુ પણ યાદ રાખજો કે આ િીથમધામ છે અને રવિામાું નદી દકનારે આજુબાજુ સ્ત્રીઓ
ુ જ પાપ લાગશે. જો ભ ૂલમાું જોવાઈ
વનાન કરિી હશે, એના પર ધ્યાન આપશો નદહ, નદહ િો ખબ
જય િો િેને નજર અંદાજ કરી “હરી ઓમ” બોલીને આગળ વધિા રહેજો. બીજે દદવસે એ લોકો
નીકળી પડયા ત્યાું રવિામાું એક જણ દુર મુંદદર જોઇને બોલ્યો, “હરી ઓમ”. એટલે બાકીના બધા
ુ વા લાગ્યા, “ક્યાું છે ...ક્યા...છે ”. એટલે ગાઈડે િેમને કહ્,ું ુ “કુ િરાની પ ૂછડી વાુંકી
ડોસલાઓ એને પછ
ુ રો!!
િે વાકી, િમે લોકો કોઈ દદવસ નદહ સધ
ુ ભ શૌચાલયમાું લખ્ ુંુ હત,ુંુ “દુતનયા ચાુંદ પર પહોંચી ગઈ અને ત ુંુ હજી અહીં છે . કતવએ નીચે
સલ
લખી દીધ,ુંુ “બસ, આ ગાુંડ ધોઈને નીકળું જ છું”.
જદુગર: િમારા મનમાું એક કાડમ ધારો
પત્ની: ઓ.કે.
જદુગર: િમારા મનમાું િેને યાદ કરો
પત્ની: ઓ.કે.
જદુગર: શુંુ િે લાલનો એક્કો છે ?
પત્ની: ના
જદુગર: શુંુ િે ચોકટનો એક્કો છે ?
પત્ની: ના
જદુગર: િો પછી એ શુંુ છે ?
ુ ારન ુંુ બચત્ત બાવળીયે)
પત્ની: મારા પતિન ુંુ િેડીટ કાડમ !!(સથ
Notice on entry gate of an Apple Store in New York: "Don't ever fart here; the smell will stay
for ages. We don't have Windows"
And Tit for Tat from Microsoft in their premises: "Anyone visiting us here can be free to use
Windows in case you need to release stale gas from yesterday's half eaten apple. We have
been providing open window systems to the world since ages"
િમારી પત્નીન ુંુ “નેટ” ખત્મ થવા ના દે િા, કારણ કે ખાલી મગજ શેિાનન ુંુ ઘર હોય છે !!!
િાજ પરણેલા પતિ પત્ની હળવી પળોમાું મીઠી મધરુ ી વાિો કરિા હિા ત્યારે ...
પત્ની: લગ્ન પછી જીંદગી કેવી લાગે છે ?

પતિ: બબલકુ લ " કાસ્શ્મર" જેવી લાગે છે .....જન ુંુ
પત્ની: હુું કાઈ સમજી નહી, ચોખખ ુ કહોને..
ુ સરુ િી અને આંિક એક જ વથળે !!!
પતિ: ખબ
ચુંદુને યમરાજ ઉપર લઇ ગયા. ત્યાું દરવાજ પર બચત્રગપ્ુ િે કહ્ું ુ જો ત ુંુ એક શબ્દની અંગ્રેજી
વપેબલિંગ સાચી બિાવશે િો િને વવગમ માું પ્રવેશ મળશે નદહ િો િારે નરકમાું જવ ુંુ પડશે એવો
અહીનો તનયમ છે . ચુંદુને લવની વપેબલિંગ પ ૂછી િેણે એલ.ઓ.વી.ઈ. કહ્ું ુ એટલે એને વવગમ નો
દરવાજો ખોલી અંદર લઇ જિા હિા ત્યાું જ વવગમ ની ઇમરજડસીની સાયરન વાગી એટલે
ુ ી ત ુંુ આ દરવાજ પર રહે અને જે આવે િેને
બચત્રગપ્ુ િે ચુંદુને કહ્ું ુ કે મારે જવ ુંુ પડશે ત્યાું સધ
વપેબલિંગ પ ૂછજે અને સાચો જવાબ આપે િો વવગમ માું અને ખોટો હોય િો બાજુના નરકના દરવાજ
પર મોકલી દે જે. થોડીવારમાું જ ચુંદુની પત્ની આવી. ચુંદુએ કહ્ું ુ ત ુંુ કેમ એકા એક આવી ગઈ.
ુ ીને આવિા હિા ત્યાું જ એક બસની િેક ફેઈલ થઇ અને
િેની પત્નીએ કહ્ું ુ કે િમને વમશાનમાું મક
મને કચડી નાખી. ચુંદુએ એને તનયમ સમજવ્યો અને પછી કહ્,ું ુ “ઝેકોવલોવાદકયા”ની વપેબલિંગ બોલ!
ઘદડયાળ િો રોલેક્ષની જ જોઈએ, બાકી રાડો િો ઘરવાળી રોજ નાખે જ છે !!

પોખરણનાું ટેવટ પહેલા બાજપાઈ અને અબ્દુલ કલામ વચ્ચે વાિામ લાપ થયો.
બાજપાઈ: ટે વટ માટે બધ ુંુ િૈયાર છે ?
કલામ: બધી જ િૈયારીઓ થઇ ગઈ છે , પણ આ ટે વટની માદહિી કોઈને પણ ખબર નદહ પડવી
જોઈએ, કોઈના કાને આ વાિ નદહ જવી જોઈએ.
બાજપાઈ: એ કેવી રીિે લીક થશે? આપણે બુંને િો કુું વારા છીએ!!(સમજે એને સલામ)
એક ચડુ ેલે પતિ-પત્નીને કહ્ું ુ હુું િમારા બુંનેની એક એક ઈચ્છા પ ૂરી કરીશ.
પત્ની: હુું મારા પતિ સાથે આખી દુતનયા ફરવા માુંગ ુ છું. ચડુ ેલે ચપટી વગાડી અને પતિ-પત્ની માટે
ે ે પતિને કહ્ું ુ િારી ઈચ્છા બોલ.
આખી દુતનયા ફરવાની બે ટીકીટો આવી ગઈ. ચડુ લ
પતિ: મારે મારા કરિા ૩૦ વરસ નાની પત્ની આપો. ચડુ ેલે ચપટી વગાડીને પતિને ૯૦ વરસનો
ુ ુ ષોએ ધ્યાન રાખવ ુંુ જોઈએ કે ચડુ ેલ પણ સ્ત્રી હોય છે !!!
બનાવી દીધો. નોંધ: પર
એક દોવિાર: વાહ..યાર...િારી અને ભાભીની જોડી િો રામ અને સીિા જેવી છે

બીજો દોવિાર: હા ભાઈ એવ ુ જ છે , પણ નથી ધરિીમા સમાિી કે નથી રાવણ લઇ જિો!!!
ુ ારવા માટે એક 'વાઇફ' બસ છે . પણ 'વાઇફ'ને સધ
ુ ારવા માટે આખી 'લાઇફ' પણ કમ
'લાઇફ'ને સધ
છે !
મા: દીકરા ક્યાું ગયો હિો
દીકરો: “માની મમિા” તપર્કચર જોવા
મા: હવે ઉપર જ અને નવી દફલ્મ લાગી છે િે પણ જોઈ લે
દીકરો: કઈ?
મા: “બાપનો કહેર!”
એક તવધરુ ઘરડા પરુ ુ ષ અને તવધરુ ઘરડી સ્ત્રી વચ્ચે લાુંબો વખિથી દોવિી હિી. એક દદવસ પેલો
ુ ે છે , પેલી સ્ત્રીએ પણ િરિ જ હા પાડી દીધી. બીજે
માણસ એ સ્ત્રીની સામે લગ્નનો પ્રવિાવ મક
દદવસે પેલો માણસ ઉઠયો ત્યારે િે ભ ૂલી ગયો કે પેલી મદહલાએ શુંુ જવાબ આપ્યો. ઘણુંુ જ યાદ
કરવા છિાું જયારે યાદ નદહ આવ્્ ુંુ ત્યારે િેણે િે મદહલાને ફોન કયો.
ુ ો ત્યારે િે જવાબ આપ્યો િે “હા” કે “ના” હિો?
વ ૃદ્ધ માણસ: કાલે મેં લગ્નનો પ્રવિાવ મક્ય
વ ૃદ્ધ સ્ત્રી: ભગવાનનો આભાર માનો કે િમે મને ફોન કયો. જવાબ િો મેં “હા” માું જ આપ્યો હિો
પણ હુું ભ ૂલી ગઈ કે કોને આપ્યો હિો?
બાપ ુ હોટલ મેનેજરને ગવુ સેથી: આવડી નાની ઓરડી? એમાું એક ટે બલ, એક પુંખો છે ને ભાડુું
૧૫૦૦ રૂતપયા ? અમને લટ
ું ુ વા બેઠા છો?
હોટલ મેનેજર: “ખમ્મા બાપ ુ ખમ્મા” રૂમ જોવાનો હજી બાકી છે આ િો લીફ્ટ છે ”
કેરળમાું પરુ માું બચેલા એક વ્યદકિને પ ૂછવામા આવ્્ ુંુ કે િમે બચીને બહાર આવ્યા છો િો કોનો
આભાર માનસો?
િેણે જવાબ આપ્યો, “અહીં પરુ મા મુંદદર, મસ્વજદ, ચચમ બધ ુંુ જ ડુબી ગ્ ુંુ છે ”, પણ ભગવાન આજે
ભારિીય જવાનના ્તુ નફોમમમાું અમને બચાવવા આવ્યા છે !!

ુ
બબહારમાું 2016માું દારૂ પર પ્રતિબુંધ મ ૂક્યો, 2017માું ત્યાું પ ૂર આવ્્.ુંુ ઘણાું માણસો અને પશઓ
િણાઈ ગયા. 2017 કેરળમાું દારૂબુંધી આવી, જુઓ 2018માું ત્યાું પણ પ ૂર આવ્્.ુંુ હવે 2018માું
ુ રાિ દારૂની પરમીટ પર પ્રતિબુંધ લાવવાન ુંુ તવચારી રહી છે , મારી સરકારને તવનુંિી છે કે આ
ગજ
“બેવડાઓ”ની બદદૂ વા બહુ ખિરનાક હોય છે !!
ુ ે ત્યાું કથા હિી. પુંદડિે કહ્ું ુ પ ૂજની થાળી લાવો. બાપ ુ પ ૂજની થાળી લઇ આવ્યા, ત્યાું જ
બાપન
પાછળ કામવાળી પ ૂજ દોડિી આવી અને બોલી, “બાપ,ુ શાુંતિથી જમવા પણ નથી દે િા, મારી
થાળી ઉપાડીને અહી શુંુ કરવા લઇ આવ્યા?”.
એકવાર િો હુું પણ બોડમ ર પર લડવા િૈયાર થઇ ગયો. પરું ત ુ પછી તવચાર આવ્યો ઘરવાળી
મારાથી નથી ડરિી િો દુશ્મનો શુંુ ખાક ડરવાના!! એટલે પાછો આવી ગયો!!
ટીચર: ચુંદુ ત ુંુ મોડો કેમ આવ્યો?
ચુંદુ: મારા પપ્પા મમ્મી ઝગડિા હિા
ટીચર: એને અને િારા મોડા આવવાને શુંુ લેવા દે વા?
ુ માું પાસે અને બીજો પપ્પા પાસે હિો!
ચુંદુ: મારો એક બટ
ુ ્ ું ુ શ ુ કરે છે આજકાલ? મે ભોળા મને કહ્,ુ
આજે એ ઘણાું વષો પછી મળી, એણે મને પછ
છોકરાઓને ભણાવ,ુંુ કદરયાણુંુ લાવ,ુંુ શાક લઇ આવ,ુ લોટ દળાવ,ુંુ ઘરવાળીની બધી વાિ માન,ુ
ુ થઈ ગઇ, મારે િને હા પાડવા જેવી હિી!
નોકરી કરૂ. આ સાુંભળીને ઓલીએ કહ્,ુ ઓહ! સાલ ુ ભલ
કોઈ જોડે ગવુ સો આવે િો ગરમ થિા પહેલા તવચારો. જો એ માણસ િમારો જુતનયર હોય િો દસ
ુ ી ગણીને પછી વાિ કરો. જો એ િમારો સમોવદડયો હોય િો ત્રીસ સધ
ુ ી ગણો અને પછી વાિ
સધ
ુ ી ગણો અને પછી વાિ કરો. જો િે િમારી પત્ની હોય
કરો. જો એ િમારો બોસ હોય િો પચાસ સધ
િો ગણિા જ રહો...ભ ૂલે ચકુ ે વાિ કરિા નદહ!!
સ્ત્રીઓની જજમમાું બે કલાક કસરિ કરવામાું જેટલી કેલેરી નથી બળિી, એનાથી વધારે કોઈ િેને
આંટી કહીંને બોલાવે, ત્યારે બળી જય છે ..!!

ુ રાિ વથાપનાદદન”, આ દદવસે "પીવા"વાળા અને ચા "પીવા"વાળા અલગ૧લી મે, ૧૯૬૦, “ગજ
અલગ થયેલા!!
બોસ: િારી આંખો કેમ સ ૂઝેલી છે ?
ુ ો: મારી પત્નીનો કાલે જડમદદવસ હિો અને હુું કેક લઇ ગયો હિો
ઘધ
બોસ: પણ આ િારી આંખને શુંુ થ્?ુંુ
ઘ ૂઘો: મારી પત્નીન ુંુ નામ “િપવયા” છે અને મ ૂરખા કેકવાળાએ કેક પર લખ્ ુંુ હત ુંુ “હેપ્પી બથમડે
સમવયા” િેન ુંુ આ પરીણામ છે !
ુ વામાું આવ્્ ુંુ કે એક એવ ુંુ વાક્ય બિાવો કે જેમાું દુતવધા, જીજ્ઞાસા, ડર,
એક પ્રતિયોગીિામા પછ
ુ ીનો આભાસ હોય!
શાુંતિ, િોધ, દહિંસા િથા ખશ
તવજેિાન ુંુ વાક્ય: મારી પત્ની વાિ નથી કરી રહી!
ુ થિો અંદર ગયો. મેં ઓડમ ર આપ્યો િો
હુું ફાવટફુડ રે વટોરડટ બહાર “ફેટ ફ્રી ફ્રાઈઝ” વાુંચીને ખશ
પેલા ભાઈ િેલમાું િળે લી ફ્રેંચ ફ્રાઈઝ બહાર કાઢીને કોથળીમાું પેક કરવા માુંડયા. મેં ગવુ સે થઈને
કહ્,ું ુ િમે બહાર “ફેટ ફ્રી ફ્રાઈઝ” લખ્ ુંુ છે અને આમાું િો ભારો ભાર ફેટ છે .
પેલા ભાઈ: બરાબર જ છે ને! ફ્રાઈઝ જોડે ફેટ ફ્રી છે , એમાું ખોટુંુ શુંુ લખ્ ુંુ છે ?
ુ કાએ પહેલીવાર કેરી ખાઈને કીધ ુંુ
બાપાની આંખમાું ત્યારે આંસ ુ આવી ગયા કે જયારે નાના ભલ
બાપા, આ િો માઝા જેવ ુંુ લાગેછે! હજી શરૂઆિ છે ભાઈ, થોડા સમયમાું રાક્ષ ખાઈને કહેશે કે આ
િો વાઈન જેવ ુ લાગે છે !!
માુંદા માણસોને મળવા જનાર કેવી રીિે આશ્વાસન આપે છે .
ુ ”
અમેરીકા: “ગે ટ વેલ સન
્.ુ કે.: “વીશ ્ ુ એ વપીડી રીકવરી”
ઇન્ડડયા: સુંભાળજો ભાઈ, હમણા એક ભાઈને િમારા જેવો જ પ્રોબ્લેમ થયેલો. “ઘડી વારમાું જ
હિા-નહિા” થઇ ગયેલા!

પતિ અને પત્ની બુંને કાર અકવમાિમાું મરી ગયા. પતિ ભ ૂિ બડયો અને પત્ની ચડુ ેલ બની. બુંને
થોડા વખિ પછી એક વડ પર મળે છે .
પત્ની: ભ ૂિ બનીને કેટલા બદલી ગયેલા લાગો છો?
પતિ: ગાુંડી, ત ુંુ િો બબલકુ લ નથી બદલાઈ!
પત્ની: મેં સાુંભળ્્ ુંુ છે કે પરુ ુ ષોને વવગમ માું “અપ્સરા” મળે છે ? િો સ્ત્રીઓને શુંુ મળે છે ?
પતિ: કઈ નદહ, ઉપરવાળો ફર્કિ દુુઃખી લોકોન ુંુ જ સાુંભળે છે !
એક એડજીતનયરની ઘેર જઈને એક વ્યસ્ર્કિએ ડોરબેલ વગાડી એડજીનીયર સાહેબના પત્નીએ
બારણુંુ ખોલિા પ ૂછવામાું આવ્્ ુંુ કે એડજીનીયર સાહેબ અહીં જ રહે છે ને !
એડજીતનયરના પત્નીએ માતમિક જવાબ આપ્યો, રહે છે િો દફલ્ડમાું પણ એડ્રેસ પ્રફુ માટે આ ઘર
લીધ ુંુ છે !

એક બેન રાત્રે દકચનમાું પાણી પીવા ગયા ને દકચનમાું એક ચડુ ેલ જોઈ ગભરાઈ ગયા. એ બેનને
જોરદાર િાવ આવી ગયો. સવારે પતિ ડોર્કટર ને લઇ આવ્યો. ડોર્કટરે ચેક કરીને ગોળી આપી ને
જિા જિા પતિને કહેિા ગયા કે, “દકચનમાુંથી તમરર કઢાવી નાખજો!"
સો રૂતપયામાું “મતસિડીઝ”ની જહેરાિ વાુંચી સીધો એ ઘરે પહોંચી ગયો. એક આધેડ વયની સ્ત્રીએ
દરવાજો ખોલ્યો. મેં પ ૂછ્ ું ુ િમારે ફર્કિ સો રૂતપયામાું મતસિડીઝ વેચવાની છે એ જહેરાિ વાુંચીને
ખરીદવા આવ્યો છું. િે મદહલાએ મને ગે રેજમાું લઇ જઈ િદ્દન નવી નકોર મતસિડીઝ બિાવી.
એટલે મેં િેને પ ૂછ્,ુંુ ખરે ખર ફર્કિ સો રૂતપયામાું આ વેચવાની છે ? પેલીએ હા પાડી એટલે મેં પ ૂછ્ ું ુ
આટલી સવિી વેચવાન ુંુ કારણ? િેણે કહ્,ું ુ મારા પતિ મરિી વખિે વતસયિમાું લખ્ ુંુ હત ુંુ કે મારા
મયામ પછી આ મતસિડીઝ વેચી િેના જે પૈસા આવે િે મારી સેિેટરીને આપવા! બોલો આમને કોઈ
પહોંચી શકે?
ટીચર: ઉદાહરણ આપો, “ઘરના છોકરા ઘુંટી ચાટે ને બાવાને આટો”
જયુંિી જોખમ: તપ્રયુંકા ચોપરા!!

ુ કો. ગળા પર િાુંડી ઘસો...અંદરની બાજુએ!
શરદી ભગાડવાનો અચ ૂક નસ
એક પૈસાદાર સ્ત્રીએ એક બચત્રકારને િેનો ફોટો િૈયાર કરવા કહ્.ું ુ િેણે બચત્રકારને કહ્ું ુ કે ગળામાું
૧૦૦ િોલા હીરા-મોિીનો હાર પણ રાખજો. બચત્રકારે ફોટો બનાવ્યા પછી પ ૂછ્,ું ુ “િમે ગળામાું
ુ ાવ્યો? કઈ સમજ નદહ પડી.
૧૦૦ િોલા હીરા-મોિીનો હાર કેમ મક
સ્ત્રી: ક્યારે ક હુું મરી જઈશ. મારા પતિ બીજ લગ્ન કરશે. નવી પત્ની આવશે અને હાર જોશે. એ
હાર માુંગશે, એટલે બુંને વચ્ચે ઝગડો થશે અને મારા આત્માને શાુંતિ મળશે!
આને કહેવાય, “ष्जन्दगी के सार् भी और ष्जन्दगी के बाद भी!”
ુ ભાુંડયા પછી કવટમર કેરવાળી જોડે દસ તમનીટ વાિ
સવારે પત્ની જોડે િકરારમાું એક બીજને ખબ
ુ ક્!ું ુ !
કરી ત્યારે “સેલ્ફ રીવપેર્કટ” જેવ ુંુ મહેસસ
હુંમેશા િમારા તમત્રની વાિ સાુંભળો, કારણ કે એની વાિ ઘરમાું કોઈ સાુંભળત ુંુ નથી! સમદુખીયા
ભેગા થઇ એક બીજની વાિો સાુંભળો!
છોકરી: હુું કાલે િારા માટે રાખડી લાવી હિી િે કેમ ના બાુંધવા દીધી?
ભ ૂરો: એમ િો હુ આવિીકાલે મુંગળસ ૂત્ર લઈને આવીશ, ત ુ બાુંધવા દઈશ!
ુ ી એ સમજણુંુ નહીં કે તથયેટરમાું ખરુ શીનો હાથોં કઈ બાજુનો આપણો
નાનપણથી આજસધ
કહેવાય!
એક સમાચાર: બાજપાઈની અવથીન ુંુ ૧૬૩ જગ્યાએ તવસિન કરવામાું આવશે.
એક અફવા: વાજપેયીની અવથીના હાલ જોઇને અડવાણીજીએ “દે હદાન” કરવાન ુંુ નક્કી ક્ું ુ છે !!
બૈરાું વગર કોઇ મકાન ભાડે નથી આપિા અને આપણે આખો દે શ આપી દીધો(પહેલા કોંગ્રેસ અને
હવે ભાજપને), પછી ભોગવવ ુંુ િો પડે જ ને!!!

આપણે જયારે જુવાન હિા ત્યારે શ્રી દે વી ઘરડા માણસને(બોની કપ ૂર) પરણી. હવે જયારે આપણે
ુ ાન છોકરાને પરણે છે . સાલ ું ુ ખબર નથી પડિી
ઘરડા થયા ત્યારે ઘરડી એર્કટ્રે સ(તપ્રયુંકા ચોપરા) ્વ
કયા લોચો વાગ્યો!!
જો કોઈ પાુંચ મીનીટમાું િમારી વાિ સમજી જય િો િે િમારી મા છે . જો પુંદર મીનીટમાું સમજી
જય િો િે િમારી બહેન છે . જો ત્રીસ મીનીટમાું સમજી જય િો િે િમારી દીકરી છે . પણ જો િે
ુ ાું પત્નીને ખોટી
િમારા વારું વાર કહેવા છિાું કઈ પણ નદહ સમજે િો િે........બહેરી છે . દરે ક વવતમ
સમજવાની કોતશશ કેમ કરો છો? એ િો િમારા બોલવા પહેલા જ સમજી જય છે !!!!
ુ રાિીમાું શોટમ ફોમ. KB,MB, GB આ શબ્દોની ઉત્પતત્ત ગજ
ુ રાિી ભાષામાુંથી થયેલ
ડેટા માટેના ગજ
છે . KB=કણભર, MB=મણભર, GB=ગાડાભર, TB=ટ્રકભર
ડોર્કટર: િમારી વાઈફના મોઢામાુંથી ત્રણ દાુંિ અને એક દાઢ કાઢવી પડશે. િેના ૧૦૦૦ રૂતપયા
થશે.
પતિ: જો સાથે જીભ કાઢી નાખશો િો એક લાખ રૂતપયા આપીશ!!
ુ જ બચિંિા હિી.
બિટનનાું પી.એમ. ને લુંડનના સીટી સેડટરમાું કબ ૂિરના ઉપરવને લઈને ખબ
ુ જ ખચો વેઠવો પડિો હિો. એક માણસે એક
લુંડનને કબ ૂિરોની હગારથી ચોકખ ુંુ રાખવા માટે ખબ
શરિે આ કબ ૂિરોને ભગાવવા માટે ઉપાય બિાવ્યો કે િમે મને એ પછી કોઈ પણ સવાલ નદહ
પ ૂછો અને પ ૂછો િો ૧ લાખ પાઉડડ આપવા પડશે. પી.એમ.એ હા પાડી. િે માણસે નેલ્શન કોલમ
ુ ર ઉડાવ્્.ુંુ એ જોઇને બધા લુંડનના કબ ૂિરો
નામની એક ઉંચી ઈમારિ પર જઈને એક બ્લ્્ ુ કબિ
ુ ર એ બધા કબ ૂિરોને દુર લઈ જઈને એકલ ું ુ પાછું આવ્્.ુંુ પી.એમ.ને
એની પાછળ પડયા. બ્લ ુ કબિ
નવાઈ લાગી. એમણે શરિ પ્રમાણે એક લાખ પાઉડડનો ચેક એને આપીને એક સવાલ પ ૂછયો,
“િારી પાસે બ્લ ુ પાદકવિાની છે ?”
સુંિા: કું ટાળી ગયા, બુંિા ચાલ યાર આત્મહત્યા કરી લઈએ
બુંિા: ચસકી ગ્ ુંુ છે ? બીજ જડમમાું બાલમુંદદરથી ફરી ભણવ ુંુ પડશે, રહેવા દે !!
ુ રાિી લોકો પદરવારમાું એકબીજને બહુ પ્રેમ કરે છે િેન ુંુ એક ઉદાહરણ આપો.
ટીચર: ગજ

ુ ાણાની ખીચડી આખ ુંુ ઘર ખાય!
બકો: ઉપવાસ એક જણ કરે અને સાબદ
લગ્ન પહેલા દુતનયા ફરી લેવી, લગ્ન પછી દુતનયા ફરી જય છે !
મહાત્મા ગાુંધી એમના તપિાની ચોથી પત્નીના છોકરા હિા
આંબેડકર એમના મા-બાપન ુંુ ૧૪મ ુ સુંિાન હિા
રવીડરનાથ ટાગોર પણ એમના મા-બાપન ુંુ ૧૪મ ુ સુંિાન હિા
ુ ાષચડર બોઝ ૧૪ ભાઈબહેનમાું ૯માું નુંબરન ુંુ સુંિાન હિા
સભ
વવામી તવવીકાનુંદ ૧૦ ભાઈબહેનમાું છટ્ઠા નુંબરન ુંુ સુંિાન હિા
કમબખિ “અમે બે અમારા બે” ના ચક્કરમાું હવે કોઈ મહાપરુ ુ ષ પેદા જ નથી થિો!
ુ વારે મસ્વજદોમાું નમાજ માટે જગ્યા ઓછી પડે છે અને મુંદદરોમાું
ઘણી જ તવકટ પરીવથીિી છે , શિ
આરિી વખિે ઘુંટી મશીનથી વગાડવી પડે છે !!
અમેદરકન: િમે ઇડડીયન લોકોના કલર કેમ જુદા જુદા હોય છે ?
ુ રાિી: ઘોડાઓ પણ જુદા જુદા કલરના આવે છે પણ ગધેડાઓ એક જ કલરના હોય છે !
ગજ
સરદારજી એક કાળું અને એક સફેદ મોજુ ું પહેરીને વકુ લે ગયો.
ટીચર: ઘરે જ અને મોજ બદલી આવ
સરદાર: એનો કોઈ ફાયદો નથી. ત્યાું પણ એક કાળું અને એક સફેદ મોજુ ું જ છે !
જયાું જવ ત્યાું પત્નીના નામની રામાયણ, કોઈ લાવીને રડી રહ્ું ુ છે િો કોઈ લાવવા માટે રડી રહ્ું ુ
છે !
ટીચર: ભારિની સૌથી ખિરનાક નદી કઈ છે ?
પપ્પ:ુ સાહેબ, ભાવના!
ટીચર: કેવી રીિે?
પપ્પ:ુ કારણ કે બધા એમાું જ િણાઈ જય છે !

ુ ે સાઇકલ ચલાવવામાું બહુ થાક લાગિો હિો એટલે બાઇક ખરીદ્ય,ુંુ બાઈકમાું કમર દુખિાું
બાપન
ગાડી ખરીદી, હવે આરામદાયક જીવનના કારણે વધારે પડિા જડા થઈ ગયા, વજન ઘટડવા જીમ
ુ ે પાછી સાઇકલ જ હાથમાું પકડાવી દીધી
જોઇન ક્ું ુ િો જીમવાળાએ બાપન
કન ુ કડકો એના તપિાજીની શ્રાદ્ધ દિયા કરાવવા બેઠો હિો. િાહ્ણે કહ્ું ુ : ‘હવે નવ જિનાું ધાન
મુંગાવો…..’
કન ુ કડકો : ‘એટલાું બધાું ધાન હોિ િો બાપા જીવિા ન હોિ ?’
કોઈ ને કહો કે િહ્ાુંડ માું 300 અબજ િારા છે , િો એ માની લેશે. પણ એને કહો કે બાુંકડાનો કલર
િાજો છે બેસિો નહી, િોય આંગળી િો અડાડશે જ!!
છોકરી: હુું પાસ થઇ િો તપિાએ મને એક લાખના દાગીના લઇ દીધા
છોકરો: િેમાું શ?ુંુ હુું નાપાસ થયો િો તપિાએ મને સાડા પાુંચ લાખન ુંુ ટ્રે કટર લઇ દીધ!ુંુ !

ુ જ પરે શાન હિી એટલે િે એક બાબા પાસે પહોંચી ગઈ. બાબાએ કહ્ું ુ િારી
એક ધનવાન સ્ત્રી ખબ
બધી પરે શાની દૂ ર થઇ જશે પરું ત ુ થોડો ખચો થશે.
સ્ત્રી: બાબા, કેટલો ખચો થશે?
બાબા: િારી પાસે વધારે નદહ લઉં, પરુ ાણો પ્રમાણે આપણા ૩૩ કરોડ દે વી-દે વિાઓ છે . એ
બધાના નામ પર એક એક પૈસો દાન કર.(સ્ત્રીએ મનમાું ગણિરી કરી િો એ ૩૩ લાખ રૂતપયા
થાય), સ્ત્રી સમજદાર હિી.
સ્ત્રી: િમે કહ્ું ુ િે બરાબર છે , માટે િમે એક એક દે વી-દે વિાન ુંુ નામ બોલિા જવ અને હુું એક એક
ુ િી જઈશ! બાબા ચપ
ુ ! “ભારિીય નારી બધા પર ભારી”
પૈસો મક
ુ ાશોધક યુંત્ર તવશે િમે શુંુ જણો છો ?'
'ગન
'ઘણુંુ જણુંુ છું.'
'કઈ રીિે ?'
'એકની સાથે હુું પરણ્યો છું.'

બોયફ્રેડડે ગલમફ્રેડડને ફોન પર કહ્,ું ુ “મને મારા ફોટાઓ પાછા આપી દે , મને નવી ગલમફ્રેડડ મળી
ગઈ છે ”. ગલમફ્રેડડે એને ૩૦ ફોટા મોકલ્યા અને લખ્ ુંુ “આમાુંથી શોધી લે જે, મને િો િારી તસકલ
પણ યાદ નથી!”.
સુંિા એક બારમાું ગયો અને જયુંિી જોખમના ટેબલ પર બેઠો. ટી.વી. જોિા જોિા સુંિા બોલ્યો,
પેલો જે માણસ બબલ્ડીંગ પર છે િે આપઘાિ કરશે કે નદહ?
જયુંિી જોખમ: હા, એ આપઘાિ કરશે
સુંિા: મારવી છે શરિ ૧૦૦૦રૂતપયાની, હુું કહુું છું એ નદહ મારે . જયુંિી શરિ મારે છે અને પેલો
માણસ બબલ્ડીંગ પરથી કુદીને આપઘાિ કરે છે . સુંિા જયુંિીને ૧૦૦૦રુતપયા આપે છે .
ુ માું જો્ ુંુ હત.ુંુ
જયુંિી જોખમ: ના મારે નથી જોઈિા, મેં આ સાુંજે પાુંચ વાગ્યાના ડ્ઝ
સુંિા: એ િો મેં પણ જો્ ુંુ હત,ુંુ પરું ત ુ આ વખિે મને લાગ્્ ુંુ કે બીજી વાર આપઘાિ નદહ કરે એટલે
શરિ મારી. જયુંિીએ ૧૦૦૦ રૂતપયા લઇ લીધા.
વકીલ: છૂટાછે ડા લેવાના ૫૦૦૦૦ રૂતપયા થશે
પતિ: ગાુંડો થઇ ગયો છે કે શ?ુંુ લગ્ન કરાવનાર મહારાજે િો ફર્કિ ૧૦૦૦ રૂતપયા લીધા હિા
વકીલ: જો્ ુંુ ને? સવિામાું પિાવવા જવ િો પછી આવ ુંુ જ થાય!
જેડિી જોખમે “ફીઝીર્કસ”ને હલાવી નાખ્.ુંુ તવજ્ઞાનના બધા તશક્ષકોની એનો જવાબ જોઇને આંખો
પહોળી થઇ ગઈ.
પ્રશ્ન હિો: ક્યાું પ્રવાહીને ગરમ કરવાથી ઘન વવરૂપમાું ફેરવાય?
જેડિી જોખમ: ચણાના લોટના ભજીયા

पतत: सब्जी में नमक नहीं है !
पत्नी: वो क्या है न सब्जी र्ोड़ी जल गईं र्ी...
पतत: तो सब्जी में नमक क्यो नहीं डाली?
पत्नी: हम लोग संस्कारी पररवार से हैं, “जले में नमक' नहीं तछडकते..!!
એક સ્ત્રી ટેલીફોન પર: હેલો સર મારે િમને મળવ ુંુ છે અને વાિ કરવી છે

માણસ: િમે મને ઓળખો છો?
સ્ત્રી: હા િમે મારા એક છોકરાના તપિા છો
પેલો માણસ વિબ્ધ થઇ ગયો અને પ ૂછ્:ું ુ ત ુંુ સુંગીિા છે
સ્ત્રી: નાું
એજ પ્રમાણે પેલો માણસ ત ુંુ ધનશ્રી,દદશા,તનશા,પષ્ુ પા વગે રે નામો બોલે છે અને પેલી સ્ત્રી નાું કહે છે
અને િે સ્ત્રી પણ ગચ
ુંુ વણમાું પડી જય છે અને જવાબ આપે છે હુું િમારા છોકરાની ર્કલાસ ટીચર છું
અને મારે િેના અભ્યાસ માટે િમને મળવ ુંુ છે
વકુ લના તશક્ષકે એક બચઠ્ઠી લખીને છોકરા સાથે ઘરે મોકલી. જેમાું લખ્ ુંુ હત ુંુ કે િમારો છોકરો
કહ્યાગરો અને હોતશયાર છે પરું ત ુ છોકરીઓ સાથે વધારે વખિ પસાર કરે છે . છોકરાની માું એક
બચઠ્ઠી ટીચરને લખીને મોકલે છે અને િેમાું લખે છે , આ બાબિનો ઉપાય બિાવો, એના પપ્પાને
પણ એવી જ આદિ છે
છોકરીુઃ િમે ચીંિા ના કરો લગ્ન પછી હુ િમારા દુુઃખ માું ભાગીદાર બનીશ.
છોકરોુઃ પણ હુ કયા દુુઃખી છ?
છોકરીુઃ હુ લગ્ન પછીની વાિ કરુ છ!!
છોકરીની છે ડિીનો એક કેસ ચાલી રહ્યો હિો.
ુ િીને પ ૂછ્:ુ શ ુ િમે આ ્વ
ુ કને જણો છો ?
જજે ્વ
ુ િી: હા, આ એ જ છે જેણે મારી સાથે છે ડિી કરી હિી. ્વ
ુ િીએ ્વ
ુ ક િરફ હાથ કરીને કહ્ ુ
્વ
જજ: આણે િમારી છે ડિી ક્યારે કરી હિી?
ુ િી(શરમાઈને): જી, જૂન, જુલાઈ, ઓગવટ અને સપ્ટે મ્બરમાું.
્વ
પતિ-પત્ની િડકામાું બેઠાું બેઠાું તશયાળાની મજ લેિા હિાું. ટાઇમ પાસ કરવા નકકી થ્ ુંુ કે બુંનેએ
એકબીજનાું માથાનો એક વાળ ખેંચી કાઢવો અને આઝાદીના સૈતનકો નાું નામ લેવાું. પત્નીએ
પહેલો વાળ પતિનો ખેંચ્યો અને બોલી: "ભગિતસિંહ."
પતિએ એક સાથે ત્રણ વાળ ખેંચી કાઢી કહ્:ું ુ "લાલ. ....બાલ. ....પાલ...."
પત્ની રોષે ભરાઈ.િેણે આખી મઠ્ઠુ ી ભરી વાળ ખેંચયા અને બોલી: "જબલયાુંવાલા બાગ.'
બોધ: પત્ની પાસે બહુ દોઢ-ડહાપણ ના કરવ,ુંુ બધી હોંતશયારી નીકળી જય!!!

પપ્પ:ુ એલા ત ુંુ આજકાલ બહુ ઉદાસ કેમ રહે છે ?
ટપ:ુ યાર આવી કડકીમાું િારી ભાભી એ કાલે જબરજવિી 5000 વાળી સાડી લેવડાવી.
બીજ દદવસે........
ુ દે ખાય છે . પૈસા આવી ગયા કે સાડી પાછી આપી આવ્યો?
પપ્પ:ુ અરે યાર, આજ િો ત ુંુ બહુ ખશ
ુ છું કે પેલી કાલવાળી સાડી પહેરીને મારી ઘરવાળી િારી
ટપ:ુ ના ભાઇ ના. હુું િો એટલે ખશ
ઘરવાળીને બિાવવા ગઇ છે !!

મુંદદરની બહાર...
બભખારી: 10 રૂતપયા આપો ભગવાન િમારી જોડી સલામિ રાખે!
ભ ૂરો: વાુંઢો છું,
બભખારી: િારા ચુંપલની વાિ કરું ુ છું!
એક મારવાડી અમદાવાદીને ત્યાું મહેમાન િરીકે ગયો.
પતિ(પત્નીને): સાુંભળ, ઘરે મહેમાન આવ્યા છે , એમને જમવાન ુંુ િો પ ૂછ
પત્ની(મહેમાનને): કેસરજી, િમે જમીને આવ્યા કે ઘરે જઈને જમવાના?
કેસર મારવાડી: ના, હુું િો િમારે ત્યાું જ જમીશ
પત્ની: ડબ્બો લઈને આવ્યા છો?
ુ મારશે!!
કેસર મારવાડી: ભાભીજી, ઘરે પત્ની માટે ડબ્બામાું ભરી આપજો, નદહ િો પાછી િે બમ
ભર્કિ: વવામી જી, મારી પજત્નને રાત્રે ચાદર ઓઢીને સ ૂવાની ટે વ છે . કાલે રાત્રે હુું અચાનક જગી
ગયો િો મેં જો્ ુ કે મારી પજત્નના મોઢાના ભાગે એક “દદવ્ય પ્રકાશ” રે લાઇ રહયો હિો. િો શુંુ
મારી પજત્નમાું કોઇ “દદવ્ય શસ્ર્કિ” હશે?
વવામીજી: નહી વત્સ, આ કોઈ દદવ્ય શસ્ર્કિ નથી િારા સ ૂઈ ગયા બાદ િારી પજત્ન “િારો મોબાઇલ
ચેક કરે છે ”. િો હે વત્સ, વહેલી િકે વોટ્સપમાુંથી “જોખમી મેસેજ અને નુંબર દડલીટ કરી નાખો”,
નહીિર િમારી કુું ડલીમાું હાથ-પગ ભાુંગવાનો યોગ રચાિાું વાર નહી લાગે !!
એક સરદારજી આખી જજિંદગી તવચાર કરિા

તવચાર કરિા,
તવચાર કરિા,
તવચાર કરિા મરી ગયો.....
કે જો મારી બેનને બે ભાઈઓ છે િો પછી મને કે એક ભાઈ કેમ?
પત્ની: આપણા લગ્ન બાદ િમે મને કેટલા સદ
ુંુ ર તવશેષણો જેવા કે, "ઓ મારી રસ મલાઈ", "ઓ
મારી રબડી", "ઓ મારી બરફી" કહીને બોલાવિા હિા. પણ હવે કેમ એવા નામોથી િમે મને નથી
બોલાવિા?
ુ ી િાજી રહે!
પતિ: દુધની મીઠાઈ કેટલા દદવસ સધ
ુ વા માુંડી. પતિ પગમા પડી ગયો. ઘરવાળીએ ધણ
ુ િા ધણ
ુ િા
ઘરવાળીને માિાજી આવ્યા ને ધણ
હાક પાડી. “માુંગ માુંગ... માગે િે આપ.ુંુ ..”
પતિ: છૂટાછે ડા આપો માઁ... છૂટાછે ડા....
પતિ: જયારે હોય ત્યારે ખોટા ખચામ કયામ કરે છે
પત્ની: મારા જ ખચામ ખોટા લાગે છે , િમે મોટા મોટા ખોટા ખચામ કરો એન ુંુ કઈ નઈ, કેમ?
પતિ: લે, મેં વળી ક્યારે એવા ખોટા ખચામ કયામ?
પત્ની: કેમ, મોટા મોટા વીમા ના પ્રીતમયમ ભરો છો, પણ મરિા િો છો નઈ!
પ્રધાનમુંત્રી જન આરોગ્ય અબભયાનન ુંુ અંગ્રેજીમાું સુંબક્ષપ્િરૂપ “PMJAA” થાય છે એટલે હવે િેને
બદલીને સુંબક્ષપ્િરૂપ PMJAY બનાવવામાું આવ્્,ુંુ કેટલાકે કટાક્ષમાું કહ્ું ુ કદાચ કુ દરિ મોદીને હવે
“પીએમજ” કહેવા માુંગિી હશે?
હુું : અલા ચ્યમ દે ખાિો નિો? ચા હિો આટલા દાડા?
ુ રણમાું મગ્ન હિો
દામોદર: પતવત્ર શ્રાવણમાસ માું શકુ નીવ ૃિીવશ કૌરવ-પાુંડવ ધમમ કમમ અનસ
ત્યાું અચાનક છાપો પડયો િેથી થોડા દદવસ કૃષ્ણજડમ વથળની યાત્રા િેમજ તનવાસન ુ સદભાગ્ય
સાુંપડ્ ુ હત ુ

પ ૂરગ્રવિ તવવિારોમાું બચાવ ટુકડી હેબલકૉપ્ટર મારફિે બચાવ કાયમ કરી રહી હિી. ટુકડીએ જો્ ુંુ કે
ગામની વવિી 1000ની હિી અને છે લ્લા બાર કલાક દરતમયાન 2000 માણસોને સલામિ વથળે
ખસેડયા પછી પણ હજુ ઘણા લોકો દે ખાિા હિા.
ટુકડી એ સરપુંચ ને પ ૂછ્:ુંુ આ માણસો કેમ પ ૂરા થિા નથી. િમે િો કહેિા હિા કે 1000 ની જ
વવિી છે .
સરપુંચ: ભાઇ એમાું એવ ુંુ છે કે ગામલોકોએ કોઇ દદવસ હેબલકૉપ્ટર જો્ ુંુ નથી એટલે જેવા િમે સામે
ુ લોકો પાછા ધ ૂબાકો મારીને હિા ત્યાું પહોંચી જય છે અને હેબલકોપ્ટર
કાુંઠે મ ૂકો એવા અમક
રાઇડનો જલસો કરે છે . બે ત્રણ વાર િો મેં પોિે ધ ૂબાકો માયો છે !!
માત્ર રસોઈ જ નહીં પરું ત ુ પતિન ુંુ મગજ ગરમ કરવાથી પણ શીિળા સાિમમાું અતિશય ઘોર પાપ
લાગે છે , દરે ક પત્નીઓએ ધ્યાન રાખવ!ુંુ ! લી. શીિળામાું
રીક્ષાવાળાની છોકરી “હેપ્થેથ્લોન”માું જીિી, રીક્ષાવાળાના છોકરાએ ૧૦૦૦ રન બનાવ્યા,
રીક્ષાવાળાની છોકરી સી.એ. થઇ એટલે બધાના છોકરાઓ બાપને રીક્ષા ખરીદવાની જીદ કરી રહ્યા
છે !!
ભાઈ-બહેનનો કેટલો સારો સબુંધ હોય છે , “પ્રેમ પણ અને ઝગડો પણ”. પરું ત ુ એક દદવસ એવો
આવે છે જયારે ફર્કિ ને ફર્કિ પ્રેમ જ રહે છે અને ઝગડા માટે બહેનને પતિ અને ભાઈને પત્ની મળી
જય છે !!!
પત્નીએ અંગ્રેજી ચોપડી વાુંચિા પતિને પ ૂછ્ ું ુ કે આ Complete અને Finish મા શુંુ ફરક છે િે
સમજવોને?
પતિ: જે રીિે હુું િને મળી ગયો એટલે િારી લાઈફ થઇ ગઈ Complete અને ત ુંુ મને મળી ગઈ
એટલે મારી લાઈફ થઇ ગઈ Finish!!!
કોઈ વખિ ખયાલમાું આવ્્ ુંુ છે કે વકુ લમાું “ઘઘ
ું ૂ ટ” પ્રથા એ એક સામાજજક બરુ ાઈ િરીકે
ભણાવવામાું આવે છે પણ “બરુ ખા” પ્રથા માટે નદહ. આખરે આવ ુંુ કેમ?
ુ ા, િારી આંખ કેમ સજી
ુ ગઇ છે ?
મગન: અલા ભર

ુ ો: બાઇડીનો બથમ ડે હિો, કેક બનાવનારે નામ લખવામા લોચો માયો. “KRUTI” ના બદલે,
ભર
“KUTRI” લખ્!ુ !!
ુ ોનીયાની િકલીફ થઈ હિી?
ડોકટર: િને કયારે ય ડ્મ
ુ ો: હા
ઘઘ
ડોકટર: કયારે ?
ુ ો: વકુ લમા એનો વપેબલિંગ પછ
ુ યો ત્યારે !!
ઘઘ
ુ રીને થ્ ુંુ કે આ
એક દારુડીયો તશવાજીના મુંદદરે રોજ પ ૂજ કરવા આવિો હિો. એક દદવસ પજ
ુ રીએ તશવજીની જગ્યાએ
પ ૂજ કરિી વખિે હોંશમાું હોય છે કે નદહ િેની પરીક્ષા કરી જોઈએ. પજ
ગણેશજીની મ ૂતિિ મ ૂકી દીધી. દારુડીયો આવ્યો અને ગણેશજીની મ ૂતિિને પગે લાગીને પછી પ ૂજ કરી.
મુંદદરમાુંથી જિા જિા દારુડીયો બોલ્યો, છોટુ...પપ્પા આવે િો એમને કહેજે કે કાકા આવ્યા હિા!
ુ રી બેહોશ!
પજ
ુ વી પરણેલા ભાઈને એક વ્યસ્ર્કિએ પ ૂછ્ ું ુ કે ઉંમર વધી જય ત્યારે જ કેમ પત્ની “સારી”
એક અનભ
લાગવા માુંડે છે . પેલા ભાઈએ સરસ જવાબ આપ્યો, “કારણ કે સારી વાિ હુંમેશા મોડેથી જ
સમજય છે ”.
કાલે રાિે 11 વાગે એક લેડીઝનો ફોન આવ્યો. કહે, 'કતવિા બોલ ું ુ છું.'
મેં કીધ:ુંુ આખી બોલજે!
એને ગવુ સો આવ્યો, નોનેસેડસ કહી ફોન કાપી નાખયો!!!
I am a “Complan” Boy, l am “Horlicks” Girl, “Boost” is the secret of my energy!!
કશુંુ ઉપીયોગમાું નદહ આવ્્,ુંુ બધા મેડલ ગરીબના છોકરાઓ લાવ્યા.
નાગલીના રોટલા “is the secret of my energy”.
ુ રાિ રાજય, ભારિ.
લી. સરીિા ગાયકવાડ, જી. ડાુંગ, ગજ
ુ મીલ જઓ જમાના
પત્ની ટેબલ પર ચડીને ઘર સાફ કરિી હિી અને ગાિી હિી, “અગર તમ
છોડ દે ગે હમ”.

ુ બગર જઓ દુસરી ઢુુંઢલેંગે હમ. (પતિ હોસ્વપટલમાું છે )
પતિુઃ અગર તમ
નીષ્ટાવાન એમ્પ્લોય નો મિલબ, “કઢી લીમડો”. કોઈ પણ શાક બનાવિા પહેલા િેને નાખવામાું
આવે છે અને શાક ખાિી વખિે એને પહેલા ખેંચીને બહાર કાઢવામાું આવે છે !
“ચાપલ ૂસ” એમ્પ્લોયનો મિલબ શ?ુંુ “લીલા ધાણા”. કોઈપણ શાક બનાવિી વખિે એને છે લ્લે
નાખવામાું આવે છેં અને પછી શાકન ુંુ બધ ુંુ શ્રેય િેને આપવામાું આવે છે !
ુ જ ખશ
ુ થાય છે પણ પતિમાું જરા પણ કૃષણના
સ્ત્રીઓ પોિાના બાળકોને શ્રી કૃષ્ણ બનાવીને ખબ
લક્ષણ દે ખાય િો િેને ભેરો બાબા બનાવી નાખે છે !
ુ ધમો તવષે વાિ કરિી હિી..
ત્રણ-ચાર મદહલા પોિાના પતિના સવારના તનત્ય કમમના ગણ
પહેલી મદહલા: િમારા ભાઈને િો ચા પીવે પછીજ પ્રેસર આવે
બીજી મદહલા: અમારે ઈ ને િો બીડી પીવે પછી જ....
ત્રીજી મદહલા: અમારે િો ફાકી ખાય પછી જ......થાય....
ચોથી મદહલા: િમારા ભાઈિો મારુ મોઢુું જુવે ને િરિ..!!!
કોઈ એ મને કાલે પ ૂછ્ ુંુ કે ભાઈ "માવઠુું" એટલે શ?ુંુ
મે કીધ,ુંુ "પરણેલી પ્રેતમકા અચાનક સામે મળે અને આંખમાું જે હરખની હેલી ઉભરાઈ આવે એન ુંુ
નામ "માવઠુું"!! પણ પાછળ આપણી પરણેલી ઉભી હોય િો માવઠુું વાવાઝોડામાું પલટાઈ જય!!.
દદી: ડોર્કટર સાહેબ, મને મારી પત્ની બોલે છે િે ના સુંભળાય એવી દવા આપો, બહુ માનતસક ત્રાસ
આપે છે .
ડોર્કટર: િમને શુંુ લાગે છે , મને શોખ છે રતવવારે દવાખાન ુંુ ચાલ ુ રાખવાનો!!
બાપ(ુ એર હોવટેસને): િારી તસકલ મારી પત્નીને મળિી આવે છે
એરહોવટેસ: બાપ,ુ બકવાસ બુંધ કરો!
બાપ:ુ હે ભગવાન, આની િો જુબાન પણ મારી બૈરી જેવી છે !

વકુ લમાું ચુંપકને સાહેબે પ ૂછ્:ું ુ ગાુંધીજીનો જડમ કઈ સાલમાું થયો હિો?
ચુંપક: સર, ગાુંધીજીનો જડમ િો શાલમાું નદહ, ગોદડીમાું થયો હિો!
सांताकी पत्नी: ''अजी, सुनते हो, मुझे नई साडी चादहये! अम्मा जान से मँगवाओ ना !!
सांता: कौन अम्मा जान?

सांताकी पत्नी: ''अरे वही, अपनी दक
ु ान, अम्मा जान अम्मा जान!!
सांता: 'अरे गवार कही की, अम्माजान नही अमेझोन (Amazon)है वो!
એક ભાઈ: કેમ આજકાલ શાયરી/કતવિા કઈ લખિા નથી
કતવ: ભાઈ વાિ એમ છે કે જે છોકરી માટે લખિો હિો િેના લગ્ન થઇ ગયા
ુ જ સારું ુ લખી શકશો
ભાઈ: િો િો તવરહમાું ખબ
કતવ: ત ુંુ સમઝિો કેમ નથી, એની જોડે િો મારા લગ્ન થઇ ગયા!
વોટ્સએપની સૌથી મોટી ખાતસયિ એ છે કે અહી પરણેલા માણસો પણ હસી શકે છે !!

આજના પતવત્ર દદવસે મેં મારા વકલ
ૂ ટીચરને ફોન કરીને કીધ ુંુ કે આજે હુું જે કઈ છું એ આપને લીધે
છું. િો ટીચર ખીજણા અને મને કહે અમને બ્લેમ કરિો જ નહીં, અમે અમારી પ ૂરિી કોતશશ કરી
જ છે . આ િો એક વાિ છે !!
ુ ાબ પોિ પોિાની ઘરવાળી ને પણ આપી દે જો શીક્ષક દદન નીમીત્તે, જેટલા લેર્કચર એણે
એકાદ ગલ
આપ્યા હશે એટલા િો કોઈ એ નદહ આપ્યા હોય!!
પત્ની: સાુંભળો છો કે? કાલે મેં સત્યનારાયણની કથા રાખી છે િો જે સ્ત્રીઓ આવશે િેમને શુંુ આપ?ુંુ
પતિ: મારો મોબાઈલ નુંબર
કોલેજમાું ભણિી બે છોકરીઓ અંદર અંદર વાિ કરિી હિી.
પહેલી છોકરી: પપ્પાએ કહ્ું ુ છે કે જો આ વખિે પરીક્ષામાું નાપાસ થઇ િો િારા લગ્ન કરાવી
નાખીશ

બીજી છોકરી: િો િે કેટલી િૈયારી કરી?
પહેલી છોકરી: બસ, ફર્કિ રીસેપ્શનનો ડ્રેસ જ લેવાનો બાકી છે
અલાદીનન ુંુ બચરાગ અને છોકરીઓન ુંુ Make Up, આ બુંનેને ઘસવાથી જીન જ નીકળે છે !!
અમદાવાદી કાકા રાિની ટ્રેનમાું સરુ િ જવા નીકળ્યા. રવિે ટીકીટ ચેકરે કાકા પાસે ટીકીટ માુંગી.
કાકાએ કહ્ું ુ નથી. ચેકરે કહ્,ું ુ ટીકીટ નદહ હોય િો સરુ િમાું વટે શન પરની સવારે ઉઘડિી કોટે માું
િમને સજ થશે. કાકાએ કહ્,ું ુ વાુંધો નદહ. કાકાને સરુ િના ફવટમ ર્કલાસના વેઈટીગ રૂમમાું પ ૂરી
દીધા. બહાર એક પોલીસને પહેરા પર મ ૂકી દીધો. સવારે કાકાએ પોલીસવાળાને ૫૦૦ની નોટ
આપી ચા નાવિો લાવવા કહ્ું ુ અને બાકીના પૈસા રાખી લેવા કહ્.ું ુ પોલીસવાળાએ હમાલ પાસે બધ ુંુ
ુ ીમાું કાકા નહી ધોઈને દાઢી કરીને િૈયાર થઇ ગયા. દસ વાગે
મુંગાવીને કાકાને આપ્્ ુંુ ત્યાું સધ
કાકાને રે લ્વેની કોટમ માું હાજર કરવામાું આવ્યા.
ુ ાફરી કરો એ સારું ુ લાગે ?
જજ: િમે આવા સજ્જન માણસ થઈને વગર ટીકીટે મસ
કાકા: કોણે કહ્ું ુ મારી પાસે ટીકીટ નથી, આ રહી મારી ટીકીટ.
જજ: િો નાહક આખી રાિ જેલમાું કેમ કાઢી?
કાકા: સાહેબ, મારી પાસે દાગીનાન ુંુ જોખમ છે . સરુ િમાું અડધી રાિે કોઈ લટુ ી લે એના કરિા િો
ુ ાન ુંુ મળ્્!ુંુ
મને ફવટમ ર્કલાસના વેટીંગરૂમમાું પોલીસના પહેરા સાથે શાુંતિથી ૫૦૦ રૂતપયામાું સવ
છોકરી: પુંદડિજી મારે બે અફેર ચાલે છે , િો એ બે જણામાુંથી મારા લગ્ન કોની જોડે થશે? એ
ુ નશીબ” કોણ હશે?
“ખશ
ુ નશીબ” હશે
પુંદડિ: પહેલા સાથે િારા લગ્ન થશે અને બીજો “ખશ
ુ ી કેદીના બાપે કેદીને કાગળ લખયો કે ત ુંુ હિો ત્યારે ઘરના પાછળના વાડામાું કેટલા બધા
એક ખન
શાકભાજી ઉગાડિા હિા. આજે ત ુંુ જેલમાું છે એટલે ત્યાું જ ુંગલ થઇ ગ્ ુંુ છે . ત ુંુ પેરોલ ઉપર ઘરે
આવી જય િો સારું ુ . િેના છોકરાનો જવાબ આવ્યો, પપ્પા હાલમાું ત્યાું કોઈ ખોદકામ ન કરિાું.
ત્યાું જ બધા મડદા દાટેલા છે . બીજે દદવસે પોલીસે આવીને દાટે લા મડદાઓ શોધવા આખો વાડો
ખોદી નાખયો પણ કશુંુ મળ્્ ુંુ નહીં. ત્રીજે દદવસે દીકરાનો કાગળ આવ્યો અને િેમાું લખ્ ુંુ હત ુંુ કે
મારે પેરોલ ઉપર છટીને આવવાની કોઈ જરૂર નથી. જો બધ ુંુ ખોદાય ગ્ ુંુ હોય િો િમે શાકભાજી
વાવી દો.

ુ જ હોય છે . કારણ? કારણ કે સાસરાવાળા જણે છે કે એમના
સાસરામાું જમાઈની દકિંમિ ખબ
“બળિા ઘરને” આ જમાઈએ જ સાચવીને રાખ્ ુંુ હોય છે !
એક જુઠ હુું રોજ બોલ ું ુ છું જેને લઈને મારે નરકમાું જવ ુંુ પડશે અને િે એ કે જયારે જયારે મારી
પત્ની િૈયાર થઈને મને પ ૂછે છે કે હુું કેવી લાગ ુ છું? ત્યારે મારે જુઠુું બોલવ ુંુ પડે છે !
સાયડસ ટીચર: જો કોઈ છોકરી બેભાન થઇ જય િો િેને દકસ કરો એટલે િે ભાનમાું આવી જશે
તવદ્યાથી: સાહેબ, પણ િેને બેભાન કેવી રીિે કરી શકાય?
પતિ: સવાર સવારમાું શુંુ હાથે પગે ઘસવા બેઠી છે ?
ુ ાયમ થાય એટલા માટે
પત્ની: એલોવેરા િીમ, વકીન મલ
ુ ાયમ કરવાન ુંુ કઈ નથી આવત?ુંુ
પતિ: વવભાવ મલ
પત્ની: શોધ ુંુ જ છું, મળે િો િમને આખા ને આખા જ પીપમાું બોળી દે વા છે !
અમદાવાદી: બાપ,ુ મે શરીર પર બગટારન ુ ટેટુ બનાવ્્ ુ
બાપ:ુ િો ખુંજવાળે ત્યારે વાગત ુ હશે નઈ!
ુ ી કે, "હુ પૈણી ગ્યો". નીચે પહેલી જ કોમેડટ આવી, "વ્યકતિગિ સમવયાના
એક ભાઈએ પોવટ મક
ુ માું ના રોવા!!"
રોદણા અહીં ગ્રપ
બાળપણમાું પરચરુ ણ માુંગીને ચોકલેટ ખાિા હિા, હવે “પરચરુ ણ”ના હોવાને લીધે ચોકલેટ ખાવી
પડે છે ...સમયની બબલહારી છે !
ુ ી કેટલી બધી ડીમાડડ. છોકરી રૂપાળી હોવી જોઇએ, ભણેલી ગણેલી હોવી જોઇએ, ઘરકામમા
સાસન
માહીર હોવી જોઇએ, પદરવારમા હળીમળીને રહે એવી જોઈએ.
વહુની એકજ ડીમાડડ, સાસ ુ જ ન હોવી જોઇએ!!

સતુ પ્રમ કોટમ ને કોઈ પહુચે એમ નથી, હટાવવી હિી 370, હટાવી દીધી 377. કરવાની હિી "ગૌ"
રક્ષા, કરી દીધી "ગે " રક્ષા!!
सुप्रीम कोटथ के हवाले से बड़ी खबर, अब ददलवाले दक
ू हा भी ले जा सकते हैं!!(Gay marriage)
हटाना र्ा 370, हट गया 377. हमे क्या मालूम र्ा सरकारमे लोग ऊंचे शौक पाले बैठे हैं!!
एक पेड़ पर ऊकलू बैठते र्े. एक ददन पेड़ काट ददया गया. पेड़ बहुत खश
ु हुआ. सोचा, मर कर
ही सही, उकलुओं से पीछा तो छूटा. मगर पेड़ की खश
ु ी उस वक़्त ख़ाक में लमल गई जब
उसकी लकड़ी से संसद भवन की कुलसथयाँ बना दी गयीं!!

સારૂ છે સાહેબ કે મોિ બધાને આવે છે , નહીિર અમીર લોકો િો એ વાિની પણ મજક ઉડાડે
ગરીબ હિો એટલે મરી ગયો!!
ઓલુંતપર્કસમાું પદક જીિવા વાળી લગભગ બધીજ મહીલાના કોચ પરૂુ ષ છે ! આનો મિલબ એમ કે
મહીલા જો પરૂુ ષન ુ માને િો અચ ૂક સફળિાને પામે છે . (આવ ુ િમારી પત્ની ને િમારા પોિાના
જોખમે કહેવ)ુ .
બધી છોકરીઓના સપના મોદીજીએ સાથમક કયામ , દરે ક છોકરીની ઈચ્છા હોય છે કે છોકરો ઘોડા પર
આવે, પેટ્રોલના ભાવને એ સપના પરુ ા થયા!!
તવરાટ કોહલી(ધવનને): આપણે િો મેચ જણી જોઇને હાયામ કારણ કે અમને ખબર છે કે જીિનારી
ટીમને “વોર્કસવેગન” કાર મળવાની છે અને િે પણ પેટ્રોલથી ચાલિી!!!
ધમેડરનો નવો ડાયલોગ: કુ ત્તે...કમીને...િેરી ગડ્ડીકા પેટ્રોલ પી જઉંગા!!
મા(દીકરીને): આ છોકરો કોણ છે ?
છોકરી: બસ, ફર્કિ મારો તમત્ર જ છે !
મા: બે લીટર પેટ્રોલ બાળીને ઘરે આવવાવાળો ફર્કિ તમત્ર ના હોય!!

ુ જ દુુઃખ છે . મહેરબાની કરીને િમારી લાડી
પ ૂજય સસરાજી, મને લગ્નમાું દહેજ લીધ ુંુ એન ુંુ ખબ
અથવા ગાડી પાછી લઈ જવ, મને પેટ્રોલના ભાવને લીધે બુંને પોષાય એમ નથી!!
હવે ટાટા નેનોના પેટ્રોલનો ખચો એની EMI કરિા વધી જશે
પુંપ એટેડટ: સાહેબ, કેટલાન ુંુ પેટ્રોલ પ ૂરું ુ ?
સાહેબ: ૫૦મી.લી. ગાડી પર છાુંટી દે , ગાડીને આગ લગાવી દે વી છે !!
રાખડીઓથી ભરે લો આખો હાથ જોઈને,
પત્ની: આ શ?ુંુ
પતિ: હજી બહાર સોસાયટીના બૈરાઓ પાસે બોલ, "િમારા ભાઈ, િમારા ભાઈ!
ટીચર: જેડિી, કોફી શોપ અને દારૂની શોપમાું શુંુ ફરક?
જેડિી જોખમ: ઘણુંુ સહેલ ું ુ છે સાહેબ, પ્રેમની શરૂઆિ કોફી શોપથી થાય અને અંિ દારૂની શોપમાું
Teacher took you from Thumb Impression to Signature.
Technology has taken you from Signature to Thumb Impression
હુું જટ છું, હુું દલીિ છું, હુું િાહ્ણ છું, હુું પાટીદાર છું, હુું જૈન છું, હુું શીખ છું, હુું મસ્ુ વલમ છું, હુું દિશ્ચન
છું, આ બધો આપણા મનનો વહેમ છે . અસલમાું આપણી હાલિ મુંદદરના ઘુંટ જેવી છે . જેને બધા
પક્ષો ભેગા થઈને વરસોથી વગાડે છે !
ુ વ ુ હત,ુ "કેમ છે માથાનો દુખાવો?" ને સાલ ું ુ ઉિાવળમાું પછ
ુ ાઈ ગ્,ુંુ "કેમ છો માથાનો
પત્નીને પછ
દુખાવો", બસ ત્યારથી મારા માથે પાટો બાુંધીને બેઠો છું!!
મારી ઘરવાળી સાથે છે લ્લા ત્રણ દદવસથી મારે અબોલા ચાલિા'િા. છે વટે કું ટાળીને ઘરવાળીએ
ુ ી ગણુંુ છું, જો િમે મારી સાથે વાિ નહી કરો િો હુું તપયર જિી રહીશ!
કહ્,ુંુ જો હવે હુું 10 સધ
એણે ગણવાન ુંુ ચાલ ુ ક્.મ ુ ઘરવાળી, 1..2..3..4..., હુું, ખામોશ!!!, ઘરવાળી-5..6..., હુું-....શાુંિ.
ુ જ ખશ
ુ ..પણ શાુંિ. ઘરવાળી-9..., હુું-મનમાું ખશ
ુ ખશ
ુ ાલ. ઘરવાળી-........
ઘરવાળી-7..8..., હુું-ખબ
શાુંિ....... મારાથી ઉત્સાહમાું બેાલાઇ ગ્ ૂ...ગણ...ગણ.. ગણિી કેમ નથી?

ઘરવાળી: હાશ... !!!, િમે બોલ્યા.... બાકી િો હુું જિી જ રહેવાની હિી. (આત્મકથા “મારી
ઉિાવળ”...માુંથી).
સાલ ું ુ ખબર નથી પડિી, પગાર વધારવાન ુંુ કહુું છું િો શેઠ કહે છે , “ત ુંુ કામ શુંુ કરે છે ?” અને રજ
માુંગ ુ િો કહે છે , “િારું ુ કામ કોણ કરશે?”
દારૂ પીધા પછી પરુ ુ ષ કામ વગર વાિો કરશે, લાગણીશીલ બની જશે, ખરાબ ડ્રાઈતવિંગ કરશે,
તવચારવાન ુંુ બુંધ કરશે, કારણ વગર લડાઈઝઘડા કરશે, ગમે ત્યાું જઈને ખોટા ખચામ કરશે...
અને સ્ત્રી આ બધ ુંુ દારૂ પીધા વગર કરી શકે છે !
ઈડટરવ્્ ુંુ લેનાર: િમારી જોખમ લેવાની દહિંમિ કેટલી છે ?
ઉમેદવાર: સાહેબ, ભગવાન પાસે બીજ જડમમાું પણ અત્યારવાળી જ પત્ની માુંગી છે !
Jetly ji is fulfilling its promise, when they said: GDP will rise this year. The only thing we forgot
to ask him its full form:
G= Gas & Gold
D= Diesel & Dollar
P= Petrol & Penny
Soon, Rupee will be VERY SENIOR CITIZEN (above Rs.70 per US Dollar);
Petrol has already become VERY SENIOR CITIZEN in Bangalore (Rs.82 per litre) !!!
We have the world’s cheapest car and the world’s costliest petrol. ररकॉडथ बन गया!!!
Pleasure & Pain come at the same price: Rs.80/- for a Beer Bottle OR 1 Litre Petrol.
Decision is yours… झूम लो, या घूम लो.!!!
Height of internet addiction. At a funeral in church
A visitor: What's the WiFi password here?
Priest: respect the dead
Visitor: all small letters?

ટીચર: ચુંપક મોટો થઈને ત ુંુ શુંુ બનીશ?

ુ જ પૈસાદાર બનીશ. આખી દુતનયામાું મારો વેપાર ધધો હશે,
ચુંપક: મેડમ મોટો થઇને હુું ખબ
દુતનયાના દરે ક શહેરમાું મારા આલીશાન મહેલ જેવા મકાનો હશે, મારી પાસે.
ટીચર: ચુંપક, બસ બસ, છોકરાઓ િમારે આટલો લાુંબો જવાબ આપવાની જરૂર નથી. ફર્કિ એક
લાઈનમાું જવાબ આપો. ચુંપા, બોલ ત ુંુ બિાવ?
ચુંપા: હુું ચુંપકની પત્ની બનીશ!
સુંિાએ તશયાળામાું એ.સી. લગાવ્્.ુંુ કોઈએ કહ્ું ુ તશયાળામાું શુંુ કામ એ.સી. લગાવ્્?ુંુ
સુંિા: એ ડફોળ, મેં ઊંધ ુંુ એ.સી. લગાવ્્ ુંુ છે એટલે ગરમ હવા અંદર અને ઠું ડી હવા બહાર જય
જયુંિી જોખમ ટીચરને: મારો છોકરો ભણવામાું કેવો છે ?
ટીચર: જયુંિી, એમ સમજને કે આયમભટ્ટે ઝીરોની શોધ િારા છોકરા માટે જ કરી હિી
ડોર્કટર(દારુડીયાને): િારું ુ લીવર ફૂલી ગ્ ુંુ છે
દારુડીયો: એનો મિલબ હવે વધારે દારુ આવી શકાશે....આન ુંુ નામ પોઝીટીવ થીંકીંગ
ુ ામા નેટ બરાબર પકડાત ુ હોય િો િમારા ઘરમા વાવત ુ દોષ નથી!!
જો ઘરમા બધાય ખણ
રૂતપયાને ગબડિો અટકાવવા માટે વમતૃ િ ઈરાનીનો આઈદડયા, “ગોળના બદલે રૂતપયો ચોરસ
બનાવો!”
રાહુલ તવચારી તવચારીને થાકી ગયો કે “ભારિબુંધ” કેવી રીિે થશે? ઇન્ડડયા ગેટને દરવાજો િો છે
નદહ!!
બુંધની અદ્ભૂિ વ્યાખયા કોઈએ દીધી, “એ દદવસ જયારે કામધુંધા વગરના લોકો ભેગા થઈને
કામધુંધે જિા લોકોને રોકે એન ુંુ નામ બુંધ”.
ુ ામ પર છે કે જો પહાડોની હસીન વાદીઓમાું જઈને બમ
ુ મારે ,
ભારિના વેપારીઓ હાલ એવા મક
“ધુંધો કેવો છે ? િો સામેથી પડધો પડશે, “મુંદી છે , મુંદી છે ”.

ભગવાનનો પાડ માનો કે લગ્નમાું આરક્ષણ નથી નદહ િો દહિેશ કનોદડયા ના લગ્ન એશ્વયામ રાય
જોડે થઇ ગયા હોિ!
अलमताभ बच्चनने अपना सब पेमेंट डॉलरमें लेनेका फेसला ककया है , क्यों की वो आज भी गगरे
हुए पैसे नहीं उठाता!

ટીચર: જે બીજને પોિાની વાિ સમજવી નદહ શકે િે ગધેડો છે
તવદ્યાથી: સાહેબ, શુંુ કહ્,ું ુ મને સમજ નદહ પડી!
બીજ દે શોમાું: she is very talented
આપણા દે શમાું: બધાને વેચી ખાય એવી છે !!
પતિ: શુંુ આખો દદવસ ઇડટરનેટ પર ચોંટી રહે છે ? એની બહાર પણ એક સદ
ુંુ ર દુતનયા છે એ
જોવાનો પ્રયત્ન કર....
પત્ની: લીડક મોકલ..
રાિે સપનામાું યમરાજ આવ્યા અને કહ્ું ુ હુું િારી જન લેવા આવ્યો છું. મેં કહ્,ું ુ “લઇ જવને,
મેસેંજર કે વોટ્સઅપ પર કોઈ સાથે વાિો કરિી હશે!”
ુ જ કઠીન હિો. “કામ, િોધ, લોભ, મોહ, અહુંકાર
પહેલા પાુંચ હિા જેનાથી છટકારો મેળવવો ખબ
અને હવે સાિ થઇ ગયા, હવે ઉમેરાયા ફેસબકુ અને વોટ્સઅપ”
ુ જ તપ્રય હોવાન ુંુ કારણ એ છે કે એ વેઇટ લોસ અને ડાયેટ કું ટ્રોલમાું માનિા
ગણેશજી મને ખબ
નથી!
એક પાદકવિાની બીયર પીને ગ્લાસ હવામાું ઉછાળીને ગ્લાસના ટુકડા કરી નાખીને કહે છે ,
“પાદકવિાનમાું ગ્લાસ એટલા બધા સવિા છે કે એક ગ્લાસનો અમે બીજીવાર ઉપયોગ નથી કરિા”.
ુ ાિન ચઢ્.ું ુ એ પણ બીયર પીએ છે અને ગ્લાસને શ ૂટ કરીને િેના
એને જોઇને બુંગલાદે શીને શર
ટુકડા કરી નાખીને કહે છે , “અમારા બુંગલાદે શમાું ગ્લાસ બનાવવાની એટલી બધી રે િી છે કે અમે

એક ગ્લાસમાું બીજીવાર નથી પીિા. એક સરદાર શાુંતિથી આ જોિો હિો. એણે બીયર પીધો અને
પછી બુંદુક ઉપાડીને પાદકવિાની અને બુંગલાદે શીને ઉડાવી દીધા, પછી બોલ્યો, “અમારે ત્યાું એટલા
બધા પાદકવિાની અને બાુંગલાદે શીઓ છે કે અમે એમની જોડે બીજીવાર પીિા નથી!”.
પતિ પોિાની રૂમમાું બેસીને પત્નીના ફોટા પર “ડાટમ ” ફેંકિો હિો પરું ત ુ એક પણ ડાટમ ફોટા પર
લાગત ુંુ નદહ હત.ુંુ બીજ રૂમમાુંથી પત્નીએ અવાજ સાુંભળીને પ ૂછ્,ું ુ “ત ુંુ શુંુ કરે છે ?”.
પતિ: “મીસીંગ ્!ુ ”

A guy walked into a local bar, waving his unholstered pistol and yelled, “I have a
45 caliber Colt 1911 Pistol with a seven round magazine plus one bullet in the
chamber and I want to know who’s been sleeping with my Girlfriend .”
A voice from the back of the room called out, “You need more bullets"!!
એક મા એ િેના છોકરાને માયો. છોકરો રડવા માુંડયો એટલે એની માએ સોરી કહ્.ું ુ છોકરો
હોતશયાર હિો, એણે એક પેપર લીધ ુંુ અને મસળીને એનો ડૂચો કરી નાખયો. પછી માને કહ્ું ુ હવે આ
કાગળ સીધો કરી નાખ અને એને સોરી કહે જોઈએ.
છોકરો: શુંુ કાગળ પરનાું તનશાનો જિા રહ્યા? બસ, સબુંધોન ુંુ પણ આવ ુંુ જ છે !
મા હોતશયાર હિી િેણે છોકરાને કહ્ું ુ મારી વકુ ટી લે અને ચાલ ુ કર. છોકરાએ બે ત્રણ દકક મારી પણ
વકુ ટી ચાલ ુ નદહ થઇ. એટલે મા એ કહ્ું ુ વધારે દકક માર. આંઠ દસ દકક માયામ પછી વકુ ટી ચાલ ુ થઇ
ગ્.ુંુ એ જોઇને મા એ કહ્,ું ુ નાલાયક ત ુંુ આ વકુ ટી જેવો છે , પેપર-બેપર નથી. આંઠ દસ ધક્કે િારું ુ
મગજ ચાલે છે . આગળથી િારું ુ ફેસબકુ /વોટ્સઅપન ુંુ જ્ઞાન િારી માને બિાવિો નદહ!
ુ ી કોઈને એ માલમ
ુ નથી પડ્ ું ુ કે 'ગજ
ુ રાિી'ને 'અંગ્રેજી' માું શુંુ
ઇતિહાસ ગવાહ છે કે આજ દદન સધ
કહેવાય છે !
एक “़िौजी” और एक सरकारी “बाब”ू के काम करने के ढं ग मे क्या अंतर है ?
़िौजी “सजीकल” और बाबू “सर जी कल”!!!
બહેનપણી: સારો પતિ કેવી રીિે મળે ?
બીજી બહેનપણી: સારો પતિ, એવ ુ કઈ હોત ુંુ જ નથી, જે મળે એને ટીપી ટીપીને સારો કરવો પડે!

ુ લખભ
ુ ાને શહેરમાું ભણવા મોકલ્યા. બાપએ
ુ પોિાના કુ િરા મોિીને પણ લખભ
ુ ા સાથે
બાપએ
ુ ા બાપશ
ુ ાહીથી રહે અને ખબ
ુ ખરચો થાય. છ મદહનામાું બાપએ
ુ આપેલા
મોકલ્યો. શહેરમાું લખભ
ુ ાએ બાપન
ુ ે લખ્ ુંુ કે અદહયા કોલેજમાું એક નવો પ્રોગ્રામ
પૈસા ખલાસ થઇ ગયા એટલે લખભ
આવ્યો છે જેમાું કુ િરાને બોલિા શીખવે છે . એની ૧૦૦૦૦ રૂપીયા ફી છે . માટે મોિીને બોલિા
ુ ાએ બાપન
ુ ે લખ્ ુંુ
શીખવવા માટે દસ હજર રૂપીયા મોકલો. એ પૈસા ખલાસ થયા એટલે ફરી લખભ
કે મોિી બોલિા શીખી ગયો છે અને બધા જોડે વાિો કરે છે . પરું ત ુ િેને લખિા નથી આવડત ુંુ િેન ુંુ
દુુઃખ છે . હમણા અદહયા કુ િરાને લખિા શીખવવાનો કોસમ શરુ થયો છે અને િેની ફી પચીસ હજર
ુ ાએ િે પૈસા પણ વાપરી નાખયા. વરસ પ ૂરું ુ થ્ ુંુ અને લખભ
ુ ાને ઘરે જવાન ુંુ થ્.ુંુ
રૂપીયા છે . લખભ
ુ ાએ મોિીને શટ
ુ કરી નાખયો અને ગામડે ગયા. બાપએ
ુ પ ૂછ્ ું ુ કે મોિી
એટલે િે ગભરાયા. લખભ
ુ ાએ કહ્ું ુ કે સવારે મોિી નહાઈ ધોઈને િૈયાર થઈને છાપ ુંુ વાુંચિો હિો. મેં કહ્ું ુ કે ચાલો
ક્યાું? લખભ
ુ ે મળવા ગામ જવાના. મોિી એ કહ્ું ુ કે આપણે સાુંજે પહોંચીશુંુ િો બાપ ુ િો પેલી ચુંપાને ત્યાું
બાપન
ુ કહ્ું ુ એ નાલાયકની ઓલાદ ગામમાું આવીને
મઝા કરવા જય છે ત્યાું જ મળશે ને? એટલે બાપએ
ુ ાએ કહ્ું ુ બાપ,ુ િમે કહો
મારી ઇજ્જિન ુંુ સત્યાનાશ કરશે. િારે િેને પિાવી દે વો જોઈએ ને? લખભ
િે પહેલા જ મેં એને પિાવી દીધો.
અસલી અમદાવાદી િે હોય છે કે જે તમસકોલ મારીને પણ બેલેડસ ચેક કરે છે
ચુંપા ઘણી વખિ કારની ચાવી કારમાું જ ભ ૂલી જિી. ચુંપક િેના ચાવી કારમાું ભ ૂલી જવાના
ુ જ ગવુ સે થિો. કાયમ િેને કહેિો કે ત ુંુ આમ કારમાું ચાવી
ભ ૂલકણા વવભાવને લઈને િેના પર ખબ
ભ ૂલી જઈશ િો એક દદવસ કોઈ કાર ચોરી જશે. એક વાર િે ઓદફસમાુંથી બહાર આવી અને
પસમમાું જો્ ુંુ િો કારની ચાવી ન હિી. િેને થ્ ુંુ કે હુું જરૂર ચાવી કારમાું જ ભ ૂલી ગઇ હઈશ. િેણે
પાદકિંગમાું આવીને જો્ ુંુ િો પાદકિગ લોટ ખાલી હિો. િેને થ્ ુંુ કે જરૂર કાર ચોરાઈ ગઇ. એટલે
િરિ િે બાજુની પોલીસ ચોકીમાું ગઇ અને કાર ચોરાવાની ફદરયાદ કરી. િે આજુબાજુના
તવવિારમાું આંટો મારી આવી કે કદાચ કાર મળી જય. કું ટાળીને િેણે ચુંપકને ફોન કરીને કાર
ચોરાયાની ફદરયાદ કરી અને પોિાને ઓફીસપર આવીને લઈ જવાની તવન્નુંિી કરી. થોડો વખિ
ુ રહ્યો એટલે ચુંપાને થ્ ુંુ ચુંપકે ફોન મ ૂકી દીધો, પરું ત ુ જરાવારમાું ચુંપક બોલ્યો, ત ુંુ
ચુંપક ચુંપક ચપ
ુ ખ છે . સવારે ઓદફસમાું િો હુું િને કારમાું મ ૂકી ગયો હિો. ચુંપાએ રડમસ અવાજે કહ્ું ુ
િો સાવ મર
પ્લીઝ, ચુંપક મને આવીને લઈ જ ને. ચુંપકે એકદમ ગવુ સામાું કહ્ું ુ િારી કમ્પ્લેન પર હુું િને લેવા

આવિો હિો ત્યારે આ પોલીસવાળાએ મને કાર ચોરીના કરવાના આરોપમાું જેલ ભેગો કયો છે , િો
મહેરબાની કરીને જેમ બને િેમ જલ્દીથી ત ુંુ ટે ર્કસીમાું આવીને મને પહેલા જેલમાુંથી છોડાવ!

Bengali: Who is Ornob?
Malayali: News Anger!!

એક નેિાન ુંુ અવસાન થ્.ુંુ બચત્રગપ્ુ િે ચોપડામાું જોઈ એને કહ્,ું ુ િારે એક દદવસ માટે િો નરકમાું
જવ ુંુ જ પડશે, પછી ત ુંુ જયાું કહીશ ત્યાું મોકલીશ.ુંુ નેિા િો બબચારા ગભરાિા ગભરાિા ગયા, પણ
આશ્ચયમ! નરક િો ફાઈવ વટાર હોટલને ય આંટે એવ ુંુ હત ુંુ , બધી સગવડ, એક યમદૂ િ બધાની સેવા
કરિો હિો. નેિાએ િો આખો દદવસ મોજથી પસાર કયો. બીજે દદવસે બચત્રગપ્ુ િ પાસે ફરી હાજર
કરાયા. " બોલ, હવે, કયાું જવ ુંુ છે , નરકમાું કે વવગમ માું? "
નેિા: નરક િો મવિ છે , નરકમાું જ જવ ુંુ છે
બચત્રગપ્ુ િ: વવગમ માું િમારે ભસ્ર્કિ જ કયામ કરવાની ને ભગવાન સાથે રહેવાન!ુંુ !
નેિા: મને િો નરક જ ફાવશે. બચત્રગપ્ુ િે એ પ્રમાણે કાગબળયા કરી ભાઈને ફરી નરકમાું મોકલી
આપ્યા. નેિા એ આંખ ખોલી િો સલફયદુ રક ઍતસડના વાિાવરણમાું લોકોની ચીસાચીસને ભયુંકર
વાસ વચ્ચે પોિે હિા. ગઇકાલ વાળો જ યમદૂ િ એમને મ ૂકી ચાલિો થિો હિો. નેિા બચત્કારી
ઊઠયા, "અરે આ નરક છે ? ગઈકાલે િો અહીં કેટલ ું ુ સરસ હત ુંુ બધ,ુંુ કયાું ગ્?ુંુ "
બચત્રગપ્ુ િ: ગઈકાલ િો અમારો પ્રચારનો દદવસ હિો, િે કાલે િારો મિ આપી દીધો! આજે હવે
મિ આપ્યા પછીન ુંુ આ કાયમન ુંુ વાિાવરણ છે ."
पत्नी: अजी सुनते हो, लमची ककस मौसम में लगती है ?
पतत: इसका कोई खास मौसम नहीं है , जब सच बोलो तब लग जाती है ।
પાડોશી: ભરિભાઇ િમારો આ ઉમરે પણ પ્રેમ જોઇને મને ઈષામ થાય છે
ભરિભાઇ: કેમ એવ ુંુ લાગ્્?ુંુ
પાડોશી: જુવોને, સવારે સહુ ાસબેન િમને કેટલા પ્રેમથી કહેિા હિા, “સુંભાળીને જજે, સાુંજે વેલો
આવજે. કાચ ુ કોરુ ખાિો નહી તવ. તવ.”
ભરિભાઇ: એમ કેટલા વાગે કેિા’િા?
પાડોશી: સવારના સાડા સાિ વાગે

ભરિભાઇ: ભાઇ હુ િો આઠ વાગે ઉઠયો, મારા રામલા હારે વાિ કરિી હશે!!
ુ વધન
ુ ો લાઉડ અવાજ લાઉડ વપીકરમાથી ગજ
ુ િો
ગણેશ પુંડાલમા ગણપતિને થાળ ધરાવિી પત્ર
હિો. જમવા પધારો, બાપા, કેટલીકવાર છે ? આવી જવ, આવી જવ, રસોઈ િૈયાર છે !!
આ સાુંભળીને સોસાયટીના નાકે બેડચ પર બેઠેલા વ ૃધ્ધ સસરાએ પોિાના કાનમાુંથી દહયરીગ એઈડ
કાઢી નાખયા અને કોઈ ન જૂવે એમ પોિાની આખો લ ૂછી નાખી!!
ુ કરના ચાહિા હુું
કોહલી: મેં ફોન ઓ ફ્રેડડ કી લાઈન ્ઝ
અતમિાભ: ક્યાું કરિા હૈ આપકા દોવિ?
કોહલી: જી, વો કુ છ ખાસ નદહ કરિા, દદન મેં િીન બાર મસાજ કર દે િા હૈ, દો બાર પેગ બનાદે િા
હૈ
અતમિાભ: કમ્પ્્ટુ રજી, રતવ શાસ્ત્રી કો ફોન લગાયા જય!
ુ ો છે એમને તવનતિ કે
જેમણે પણ મોબાઈલમાું પોિાની ડીપીમા ગણપતિ બાપાનો ફોટો મક્ય
તવસિન વખિે મોબાઈલ અમારા તવસિન માટે બનાવેલા ખાસ કુું ડમાું પધરાવી દે વો. “તનયમ
એટલે તનયમ”.
ુ ે): િમારું ુ શુંુ બનાવ?ુંુ
નવી વહુ(સાસન
સાસ:ુ િને ગમે િે બનાવ, હુું પણ િે જ લઈશ. થોડીવારમાું પાછલા રૂમમાુંથી વહુનો અવાજ આવે
ુ ા, િમારામાું પાણી નાખ ુંુ કે સોડા?
છે , “સાસમ
કુ ટુંુ બના વડાની દશા “ઘર” ઉપરના પિરા જેવી હોય છે . િે િડકો, વરસાદ, ઠું ડી બધ ુંુ જ સહન કરે
છે પણ ઘરના સભ્યો કહે છે એ અવાજ બહુ કરે છે !!
એક મા રોજ પોિાની સાિ વરસની દીકરીને કારમાું ફરવા લઇ જિી હિી. એક દદવસ એના પપ્પા
દીકરીને કારમાું ફરવા લઇ ગયા. દીકરી ફરીને આવી એટલે િેની મમ્મીએ િેને પ ૂછ્,ું ુ “પપ્પા જોડે
ફરવાન ુંુ કેવ ુંુ રહ્?ું ુ ”.
ુ જ આશ્ચયમજનક હત.ુંુ આજે આખા રવિે અમને કોઈ ગધેડો, આંધળો, નોડસડસ,
દીકરી: એ ખબ
કુ િરો કે નવરીનો મળ્યો નથી!!

ુ યો!!
જેટલી અને કીટલી(ચાવાળો) એ ભેગા મળી બાટલીને(માલ્યા) ભગાડી મક
ુ ીને શેરો મારવા
ઓદફસમાું કોડટ્રાર્કટર સાથે વાટાઘાટો કરીને ફાયનલ કરીને ફાઈલ સાહેબ સમક્ષ મક
કહ્,ું ુ િો સાહેબએલખ્:ુ APPROVED
બે દદવસ પછી વહેવાર સાચવવામાું કોડટ્રાર્કટર મનમાની કરવા લાગ્યો. ર્કલાકમ એ આ વાિ સાહેબના
કાને નાખી.
સાહેબ: બોલો હવે શ ુ કરવાન?ુંુ
ર્કલાકમ : બસ િમે િમારા શેરા આગળ "NOT" લખી દો!!
ુ બ લખ્ ુંુ NOT APPROVED લખી દીધ.ુંુ હવે હેરાન થવાનો વારો
સાહેબએ કારકુ નના કહેવા મજ
કોડટ્રાર્કટરનો આવ્યો. કોડટ્રાર્કટરે આજીજી કરીને વહેવાર સાચવીને ર્કલાકમ ને રાજી કયો! ર્કલાકમ એ
ુ ી.
ફરીથી ફાઈલ સાહેબ સમક્ષ મક
સાહેબ: હવે શ ુ કરવાન ુંુ કહો છો?
ર્કલાકમ (હસીને): સાહેબ ખાલી NOT પછી E ઊમેરી દો, એટલે કે NOTE- APPROVED એવ!ુંુ !
સાહેબ(માથ ુંુ ખુંજવાળિા): સાલ,ું ુ હુું કેમ નો આનો સાહેબ બડયો, એજ ખબર નથી પડિી!!
ુ જ અવાજ થાય છે પણ પતિ જયારે વાસણ માુંજે
પ્રશ્ન: પત્ની ઘરમાું વાસણ માુંજે છે ત્યારે ખબ
ત્યારે અવાજ ઓછો કેમ થાય છે ?
ુ જ કામ કરે છે . જયારે પતિ એવ ુંુ ઈચ્છે છે
જવાબ: પત્ની લોકોને એવ ુંુ બિાવવા માુંગે છે કે િે ખબ
કે િેના વાસણ માુંજવાની વાિ કોઈને ખબર નદહ પડે
પેટ્રોલની દકિંમિ ઓછી થાય એમ ન હોવાથી સરકાર એ ગાડીઓની average વધારવા માટે
દકલોમીટરની લુંબાઈ ઓછી કરવાનો તનણમય લીધો છે !!

टीचर: बच्चों "जले में नमक तछड़कना" को उदहारण सदहत समझाओ!
बच्चा: पेट्रोल पंप पर मोदीजी की मस्
ु कुराती हुई फोटो!!
टीचर: शाबाश बेटा!

हमारे शौक न पछ
ू ो दतु नयावालों, हम तो गप्पें भी प्रधानमंत्री से सन
ु ते हैं!

ુ માું જીવડા મક
ુ વામાું આવ્યા હિા. પહેલીમાું બીયર, બીજીમાું વાઈન,
ચાર જુદી જુદી ટે વટ ટ્બ
ત્રીજીમાું વ્હીવકી અને ચોથીમાું તમનરલ વોટર ભરવામાું આવ્્.ુંુ બીજે દદવસે ટીચરે રીઝલ્ટ બિાવ્્ ુંુ
િો બીયર, વાઈન અને વ્હીવકીમાું રહેલા જીવડાઓ મરી ગયા હિા. તમનરલ વોટરવાળું જીવડુું
જીવત ુંુ હત.ુંુ
ટીચર: આના પરથી શુંુ બોધ લેશો?
જયુંિી જોખમ: જે લોકો બીયર, વાઈન અને વ્હીવકી પીવે છે એમના શરીરમાું બેર્કટે દરયા મરી જય
છે ! એટલે એ લોકોને કોઈ રોગ થિા નથી!
ુ ાિી નથી ને બૈરું ુ રોજે રોજ બદામ ખવડાવે જય છે !
અદહયાું જૂની પ્રેતમકા ભલ

એક સ્ત્રીએ એક દે ડકાને જળમાું ફસાયેલો જોયો. દે ડકાએ િેને કહ્ું ુ ત ુંુ જો મને છોડાવીશ િો હુું િને
ત્રણ વચન આપીશ. પણ એક શરિ કે ત ુંુ જે માુંગશે િેના કરિા દસ ઘણુંુ િારા વરને મળશે. પેલી
સ્ત્રીએ હા પાડી. સ્ત્રીએ પહેલ ું ુ વરદાન માુંગ્્ ુંુ મને દુતનયાની સદ
ુંુ ર સ્ત્રી બનાવો. પેલી સ્ત્રી દુતનયાની
સદ
ુંુ ર સ્ત્રી બની ગઈ. િો સામે િેનો વર દસ ઘણો સદ
ુંુ ર બની ગયો. બીજુ ું વરદાન માુંગ્્ ુંુ કે િે
દુતનયાની સૌથી ધનવાન સ્ત્રી બની જય. િે દુતનયાની સૌથી ધનવાન સ્ત્રી બની ગઈ, િો સામે િેનો
પતિ દુતનયાનો સૌથી ધનવાન પતિ બની ગયો. સ્ત્રીએ ત્રીજુ ું વરદાન માુંગ્્ ુંુ કે મને હળવો હાટમ એટેક
આપો.
ુ જ હોતશયાર હોય છે િેમની જોડે વધારે લમણાઝીક કરવી નદહ!!
બોધ: સ્ત્રીઓ ખબ
સ્ત્રીઓ માટે જોર્કસ અહી પ ૂરો થાય છે , આગળ ફર્કિ પરુ ુ ષો જ વાુંચે. હવે ફર્કિ પરુ ુ ષો માટે , િેના
વરને એ સ્ત્રી કરિા દસ ઘણો ઓછો હળવો હાટમ એટે ક આવ્યો!!
ુ જ હોતશયાર માને છે , માનવા દો, િમે મવિીથી જીવન તવિાવો.
બોધ: સ્ત્રીઓ પોિાની જિને ખબ
નોંધ: જો િમે સ્ત્રી હો અને હજુ વાુંચી રહ્યા હો િો એનો મિલબ સ્ત્રીઓ કોઈન ુંુ કહ્ું ુ સાુંભળિી નથી!!
અમેદરકામાું રહેિો NRI દહડદુવિાનમાું રહેિા ભાઈ સામે બડાશ મારિો હિો, “મેરે પાસ બુંગલા હૈ,
દો દો મતસિડીઝ ગાડી હૈ, િેરે પાસ ક્યા હૈ?” ત્યારે ભારિવાસી ભાઈ કોલર ઊંચા કરી કહે, “મેરે
પાસ િીન િીન કામવાલે હૈ, બરિન સાફ કરને કે બલયે એક, કપડા ધોને કે બલયે એક, ઔર
િીસરા ઘર કી સાફ સફાઈ કે બલયે હૈં, બોલ િેરે પાસ હૈ યે સબ?”

ऐसी लागी लगन, जलोटा हो गये मगन,
वो तो छोटी छोटी लड़की पटाने लगे
खब
ू गाये भजन, कफर भी संभला ना मन,
वो तो खद
ु रास लीला रचाने लगे
ऐसी लागी लगन.....

पहले कहावत र्ी काला कलूटा बैंगन लूटा

अब कहावत है अनूप जलोटा मक्खन लूटा
ુ ઝલોટાએ આખી જજિંદગી ભજનો ગયા િો િેને શુંુ મળ્્?
હુું ઘણીવાર તવચાર કરિો હિો કે અનપ
ુંુ
આજે એનો જવાબ મળી ગયો!!
સરકાર લોટો લઈને નીકળવા નથી દે િી(સુંડાસ), પણ જસલીન એ જ લોટાને વટથી લઈને નીકળી
ગઈ!!
અગર જલોટા જસલીન કો નદહ પકડિા િો વો ખાલી લોટા લે કે રહ જિા!!
ુ ઝલોટાન ુંુ પરફોમમડસ જોઇને હનીસીંઘ અને બાદશાહ એ મોટો તનણમય લીધો કે હવે એ લોકો
અનપ
પણ ભજન ગાસે, કારણ કે ભજનમાું ઘણી શસ્ર્કિ છે
એક કું જૂસ મારવાડીને ત્યાું મહેમાન આવ્યા. મારવાડીએ દીકરાને કહ્ું ુ જ અડધો દકલો સારામાું
ુ મોડો આવ્યો. એટલે મારવાડીએ
સારી મીઠાઈ લઇ આવ. દીકરો મીઠાઈ લેવા ગયો પણ ખબ
પ ૂછ્,ુંુ મીઠાઈ ક્યાું છે ?
દીકરાએ કહ્,ું ુ હુું મીઠાઈવાળાને ત્યાું ગયો અને કહ્ું ુ સારામાું સારી મીઠાઈ આપો. િો િેણે કહ્ું ુ
એકદમ માખણ જેવી મીઠાઈ આપીશ. મને થ્ ુંુ િો પછી માખણ લઇ જવ ુંુ શુંુ ખોટુંુ ? હુું
માખણવાળાને ત્યાું ગયો અને કહ્ું ુ સારામાું સારું ુ માખણ આપો. િો િેણે કહ્ું ુ એકદમ મધ જેવ ુંુ
માખણ આપીશ. મને થ્ ુંુ િો પછી મધ જ લઇ જઉં. મધવાળાને કહ્ું ુ એકદમ સારામાું સારું ુ મધ
આપો િો િેણે કહ્,ું ુ એકદમ પાણી જેવ ુંુ સાફ મધ આપીશ. એટલે મને થ્ ુંુ પાણી િો ઘરે જ છે ,
ુ થયો અને દીકરાને શાબાસી આપી પણ િેના મનમાું શુંકા
એટલે પાછો આવી ગયો. મારવાડી ખશ

ગઈ એટલે િેણે દીકરાને પ ૂછ્,ું ુ ત ુંુ આટલો બધો વખિ ફરીને આવ્યો િો ચપ્પલ િો ઘસાઈ ગયા
હશે ને? દીકરાએ કહ્,ું ુ ના, હુું િો મહેમાનના ચપ્પલ પહેરીને ગયો હિો!!
ુ ાફૂવા થિી બહાર આવી
સેર્કસી સેિેટરી બોસની કેબીનમાુંથી ધવ
વટાફ: કેમ શુંુ થ્?ુંુ
ુ ીના માયામ કહ્,ું ુ “હા”. નાલાયકે મને ૬૦
સેિેટરી: બોસે મને પ ૂછ્ ું ુ આજે રાિે ત ુંુ ફરી છો? મેં ખશ
પાના ટાઈપ કરવા માટે આપ્યા!!
બોધ: બોસે િેના વટાફની જરૂદરયાિો પ્રમાણે બદલાવ ુંુ પડે!!

ુ ાલકનાું ઘેંટા ચોરાઈ ગયાું. એમાું એક શીંગડીયો ઘેંટો હિો. પશપ
ુ ાલકે માિાજીની માનિા
એક પશપ
માની કે મારાું ઘેટાું મળી જય િો શીંગડીયો ઘેટો ચડાવીશ. સામે ચોરી કરનારે માનિા કરી કે હુું ન
પકડાવ િો શીગડીયો ઘેટો િને ચડાવીશ.
સાર: ભાજપ આવે કે કોંગ્રેસ, વેિરાવાન ુંુ આપણે જ છે માટે નોકરી/ધુંધામા ધ્યાન રાખજો.
૪ વષમમાું ૪૬ વખિ મન ની વાિ કરી પણ એકેય વખિ કામની વાિ નો કરી.?
"આભાર મોદીજી!!"
બટેટામાુંથી સોન ુંુ નીકળે એ મશીન રાહુલ લાવે કે ના લાવે પણ કોથળામા મગફળી નાખો ને ઢેફાું
નીકળે એવ ુંુ મશીન હીરાબાનો લાલો લાવ્યો છે . ૪.૦૦૦ કરોડના ઢેફાું કાઢયા છે , હજી કાઢે િો
નવાઇ નહી!!!
જેટલીને એ પણ ખબર નથી પડિી કે જે દે શનો ખરે ખર તવકાસ થયો હોય િેની કરડસી નબળી ના
પડે!!
ભણાવે(ટીચર) એને ૭૫૦૦ પગાર અને ઊંઠાું ભણાવે(ધારાસભ્ય) એને ૧,૧૬૦૦૦ પગાર.
ગાુંધીનગર નગરીને રૂપાણી રાજ, ટકે શેર ભાજી ટકે શેર ખાજ!

અલી અને હબબબ બન્ને જણાું લુંડનમાું ભીખ માગે છે . બન્ને જણા એક જ એદરયામાું એક જ સમયે
ભીખ માગિા ફરે છે છિાું રોજ રાિ પડેને જુઓ િો અલીને માુંડ ૧૦ પાઉડડની ભીખ મળી હોય,
પણ હબબબને ૧૦૦- ૧૫૦ પાઉડડ ભીખમાું મળ્યા હોય!!

અલી: ''અબે યાર, હમ દોનો સેમ ટુ સેમ ટાઇપ કે દદખિે હૈ, સેમ ટુ સેમ એદરયા મેં ભીખ માગિે
ુ જયાદા ભીખ ક્યુું તમલિી હૈ?''
હૈ, દફર ભી તઝે
હબબબ: ''તમયા, ફકમ િેરે ઔર મેરે બોડમ મેં હૈ.''
અલી: ''ક્યા ફરક હૈ ?''

હબબબ: ''ત ુ અપને ગલે મેં જો પાદટયા લટકા કે ભીખ માુંગિા હૈ ઉસ પે બલખા હૈ 'આઇ હેવ નો વકમ ,
ટુ વાઇફ એડડ તસર્કસ બચલ્ડ્રન, પ્લીઝ સપોટમ ..'''
અલી: ''ઓર િેરે પાદટયે પે ક્યા બલખા હૈ ?''

હબબબ: ''ઉસ પે બલખા હૈ 'આઇ નીડ જવટ અનધર ૧૦ પાઉડડ ટુ ગો બેક ટુ પાદકવિાન !'
છોકરો છોકરીને જોવા ગયો. બુંનેને વાિ કરવા માટે એક રૂમમાું બેસાડવામાું આવ્યા
છોકરી(બીિા બીિા): ભાઈ, િમે કેટલા બાઈ-બહેન છો?
ુ ી ત્રણ હિા અને હવે ચાર થઇ ગયા!
છોકરો: અત્યાર સધ
પરફેર્કટ જોડી ફર્કિ ચમ્પલમા જોવા મળે છે , બાકી બધી અંધશ્રદ્ધા છે !

जलोटा भी उकटा लौटा तनकला, जब इश्क करने के ददन र्े तो भजन गा रहा र्ा और जब
भजन करने के ददन आए तो इश्क लड़ा रहा है !!
स्वगथ में तड़पती लमजाथ ग़ाललबकी रूहने यमराज से कहा: प्रभु, धरती पर जाने का क्या एक
अवसर लमलेगा?
यमराज: क्यों?
ग़ाललब: इस बार गजल नही, भजन गाऊंगा!!
एक सवाल मन में आया, लसफथ जानकारी के ललए पूछ रहा हूँ. "अनूप जलोटा नाईट" का मतलब
अभी भी भजन संध्या ही है ना...??

यार ये अनूप जलोटा जी ने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, अब समस्या ये है कक उम्र कम बताये की
ज्यादा?

पहले मझ
ु े लगा कक मैं 40 का हो गया हूँ। कफर मैंने अनप
ू जलोटा को दे खा और लगा कक मैं
'लसफथ 40' का ही तो हुआ हूँ।
आज दक
ु ान

पर हारमोतनयम खरीदने गया, तो दक
ु ानदारने घूर कर ऊपर से नीचे तक दे खा

और बोला अभी तो तुम 65 साल के नही लगते..!!

નેિા ડોર્કટર પાસે ગયા, નેિા કહે આખા શરીરન ુંુ ચેકઅપ કરી દો(થોડા સમય પછી)
ડોર્કટર: ્ ુ આર સફદરિંગ ફોમમ સમ કાદડિયાક એડડ ડ્રુ ોજજકલ દડસીઝ.
નેિા: અમારી ભાષામાું કહો
ડોર્કટર: બ્લડ પ્રેશર કૌભાુંડની જેમ વધી ગ્ ુંુ છે . ફેફસાું ખોટા આશ્વાસન આપે છે . િદય રાજીનામ ુંુ
આપવાની િૈયારીમાું છે , જીભ ફેંકમ ફેંક કરે છે . છિાું પણ બધા અંગો ભેગા થઈ, બહુમિ પરુ વાર
કરી વચમવવ વથાપવાની મીથ્યા કોશીશ કરી રહ્યા છે !!
મોદી: એક લીટર પેટ્રોલના ભાવમા બે લીટર દુધ મળે છે . િો પછી દુધ પીઓ અને સાયકલ
ચલાવો અને િાજ માજ રહો!!
ુ ા માટે છોકરી જોવા ભરુ ીના મમ્મી શ્રીમિી ધનભર
ુ ી આવ્યા. જે ગજ
ુ રાિીના પ્રાધ્યાતપકા હિા.
ભર
ુ ી: સુંવાદ શદ્ધ
ુ ગજ
ુ રાિીમાું જ થશે.
ધનભર
ુ ો: અવશ્ય.
ભર
ુ ી: આપ ઉચ્ચ તશક્ષણ અંિગમ િ તવદ્યાભ્યાસ અથે ક્યાું પ્રવ ૃત્ત હિા?
ધનભર
ુ ો: ચક્ષુ ચક્ષુ ચાય.
ભર
ુ ી: હેંએએએએએએ!!!!!???????
ધનભર
ુ ો: આઈ આઈ ટી.
ભર

આજના તપિાઓની દીકરાઓને સલાહ, “દીકરા, હમણા કામધુંધામાું મન લગાવ, ગલમફ્રેડડ િો ૬૫
વરસ પછી પણ મળી જશે!”
એવી અફવાઓ કોણ ફેલાવે છે કે હામોતનયમ વગાડવાથી હોમોડસ વધે છે ?
ુ ાપો અનપ
ુ જલોટા જેવો જોઇએ
બધાને દદકરા શ્રવણ જેવા પજત્ન સતિ સાતવત્રી જેવી અને બઢ
છીએ!!
છે લ્લા ૨ દદવસમાું મને સમજઈ ગ્ ુંુ કે પરુ ુ ષોમાું અદે ખાઈન ુંુ પ્રમાણ સ્ત્રીઓ કરિા વધારે હોય છે ,
લાગી પડયા બધા ભજન-કીિમન કરવા!!
સરકારે વટહુકમ જહેર કયો કે સાઈઠથી ઉપરની ઉંમરવાળા પાસે જો હામોતનયમ મળ્્ ુંુ િો િેમને
“સીનીયર સીટીઝન” માનવામાું નદહ આવે!!
પત્ની: બાજુવાળાના ઘરે ક્યારનો ઝગડો ચાલ ુ છે , િમે જરાક જવ ને...
પતિ: હુું કાલે રાિે ત્યાું જ હિો, એનો આ ઝગડો ચાલ ુ છે (Silence in the room)
પત્ની: િો િો વાુંધો નઈ, મને એમ કે મારા લીધે ઝગડો ચાલ ુ થયો હશે(Silence continue...)
અતમિાભ બચ્ચન: બાપ,ુ િમે એક કરોડ રૂતપયા પર પહોંચી ગયા છો, િમારી ફર્કિ એક જ લાઈફ
લાઈન બાકી છે . સાચવીને રમજો.
સવાલ: નીચેમાુંથી ક્ ુંુ પક્ષી પોિાનો માળો નથી બનાવત?ુંુ (૧) રોબીન (૨) ચકલી (૩) કુ કુ (૪)
કાગડો
બાપ:ુ માથ ુંુ ખજવાળિા ખજવાળિા...લાઈફ લાઈન.
અતમિાભ: કોને ફોન કરવો છે ?
બાપ:ુ મારા બાપાને(બાપ ુ ફોન પર એમના બાપા જોડે વાિ કરે છે . બાપ ુ હુું એક કરોડનાું ઇનામ
પર પહોંચી ગયો છું. મને આ સવાલનો જવાબ નથી આવડિો, િમને આવડિો હોય િો આપો,
નીચેમાુંથી ક્ ુંુ પક્ષી પોિાનો માળો નથી બનાવત?ુંુ (૧) રોબીન (૨) ચકલી (૩) કુ કુ (૪) કાગડો
બાપા: ઈ િો હાવ હેલ ું ુ છે . કઈ દે કુ કુ...હો ટકા કુ કુ ..ત ુંુ ગભરાયા વગર કહી દે ...

બાપ:ુ કુ કુ કો લોક કરદો. બાપ ુ એક કરોદ્નન ુંુ ઇનામ જીિી ગયા. ઘરે આવીને બાપાને પ ૂછે છે કે
બાપા િમને કેવી રીિે ખબર કે કુ કુ માળો નથી બાુંધત?ુંુ
ુ ખો જ છે . ગામમાું બધાને ખબર છે કે કુ કુ “ઘદડયાળ”માું રહે છે !!!
બાપા: ત ુંુ િો મર
જમાઈ જમવા બેઠા.
સાસ ુ એ પ ૂછ્:ું ુ ખીર આપ ુંુ કે તશરો?
જમાઈ: કેમ? ઘરમાું એકજ વાટકી છે ?

અતમિાભ બચ્ચને ₹ 7 કરોડ માટે છે લ્લો પ્રશ્ન પ ૂછયો કે "ઐસી કોનસી ચીઝ હૈ, જો તસફમ સ ૂનાઈ
દે િી હૈ, લેકીન દદખાઈ નહીં દે િી? કોમ્પ્્ટુ ર ઓપ્શન આપે એની પેલા જ ભ ૂરો બોલી ગયો,
“તવકાસ”. અતમિાભે ₹૧૪ કરોડ આપીને ભ ૂરાને િેડી લીધો બોલો!!

उम्र के उस दौर से गज़
ु र रहे है लमत्रों, समझ नही आ रहा, प्राणायाम सीखे या
हारमोतनयम!!

આજે સવારમાું ભજન ગણગણિો હિો, “હરી મારું ુ ગાડુું ત ુંુ ક્યાું લઇ જય કાુંઈ ના જણ”ુંુ . ત્યાું જ
ુ ઝલોટા બનવાની કોઈ જરૂર નથી, નદહ િો
પાછળથી શ્રીમિીજીનો અવાજ આવ્યો, “આપણે અનપ
િમારું ુ ગાડુું ઊંધ ુંુ વાળી કાઢીશ”. આ ઝલોટાને કારણે બે ઘડી ભગવાનના ભજન પણ ગાઈ નથી
શકિા!! ઝલોટો લહેર કરે અને આપણને હાથમાું લોટો પકડાવી દીધો!!
ુ મગ તવવાહ શરુ!!
બાળતવવાહ પર રોક અને બઝુ
શબ્દોનો ખેલ જુવો. જયારે અતમિાભ બચ્ચન કહે, “દે વી ઔર સજ્જનો”, િો કરોડપતિ બનવાની

આશા જગે છે . પણ જયારે મોદી બોલે છે , “ભાઈઓ ઔર બહેનો”, ત્યારે કરોડપતિ પણ કાુંપી ઉઠે
છે !!
ુ ઝલોટા બધા કારનામાું ડોસા લોકો
કોઈવાર આશારામ િો કોઈવાર રામરહીમ િો કોઈવાર અનપ
કરી રહ્યા છેં અને જેમની આ બધ ુંુ કરવાની ઉંમર છે િે બધા whatsupમાું મગ્ન છે !!

એક ગામમાું એક અજણ્યા ભાઈએ જો્ ુંુ િો ગામના કુ િરાઓમા કોઈના કાન તટુ ે લા, કોઈના પ ૂછડા
ુ ્ુ
તટુ ેલા કોઈના શરીર પર ઘાવ પડી ગયેલા એકેય કુ િરું ુ સાજુ- સારૂું નદહ. િેથી પેલા ભાઈ એ પછ
કે કુ િરા આવા કેમ? ગામવાસીએ કહ્,ું ુ 'ચાર મદહનાથી સરપુંચ કુ િરાને રોટલા નાખે છે એટલે!

'પેલા ભાઈએ કહ્,ું ુ રોટલા નાખે િો કુ િરા િાજ-માજ થાઈ િો પછી આવ ુ કેમ? ગ્રામવાસીઓ કહે,
“સરપુંચ બાવીસ કુ િરા ભેગા કરીને એની વચ્ચે બે રોટલી નાખે છે , એટલે કુ િરા બાઝી-બાઝીને
અધમ ૂઆ થઈ જય છે . નોધ: ચટ
ુંુ ણી આવે છે જનિાએ આ વાિામ યાદ રાખવા જેવી છે .
જે કાુંઈ કામના નથી એનો પગાર વધાયો અને જે રાિ દદવસ ખેિરમાું અને સરહદ પર કામ કરે
છે િેની સામે કોઈ જોત ુંુ નથી. એ પણ પાછા અંગ ૂઠા છાપવાળાનો પગાર 116000 અને ભણેલાઓ
બેરોજગાર!!
ુ છે , પણ એમ નથી કહેિી કે આરક્ષણ આખા તવશ્વમાું
સરકાર કહે છે કે 3 િલાક 21 દે શોમાું નાબદ
ક્યાુંય નથી. કડવ ુંુ પણ સત્ય છે !!!
राफेल का नाम बदलकर "अलभयांबत्रकी अक्षुण्ण सवथववशेश्वरै या मोक्षसवथमेवालभमान वायुयानम"
कर दो राहुल की बकवास बन्द हो जाएगी।

અગત્યન ુંુ િારણ: સાહેબે વોટ માગ્યા "સીિા"ના પતિ માટે (રામ) અને કામ બધા કયામ "નીિા"ના
ુ ેશ અંબાણી)!!!
પતિ માટે(મક
399 રુતપયામાું અનબલતમટેડ છિા પણ ધારાસભ્યોન ુંુ માતસક ટે બલફોન બીલ ભથ્થ ુંુ 4 હજરથી
વધારીને 5500 કરા્,ુંુ મેરા ભારિ મહાન!!

આંગણવાડીની બહેનોના પગાર વધારા માટે આંદોલન જો્,ુ પ્રાથતમક શાળાના તશક્ષકોના પગાર
વધારા માટે આંદોલન જો્,ુ 11 માસના કરારવાળાના પગાર વધારા માટે આંદોલન જો્.ુ
ધારાસભ્યોના પગાર વધારા માટે આંદોલન ક્યારે થ્ ુંુ લ્યા??
लाहोर एयरपोटथ पोललस: खानसाब,
और ना चेहरा ददखा रही है !!

16 खातुन आयी है दब
ु ई से, पासपोटथ ददखाना नही चाहती

इमरानखान: साले आ गये हरामखोर, ले लो अपनी ही कक्रकेट टीम है !!
લગ્ન કરવા એ “પાટમ ઓફ લાઈફ” છે અને લગ્ન કરીને પણ હસિા રહીને શાુંિીથી જીવવ ુંુ એ “આટમ
ઓફ લાઈફ” છે
Husband sitting at home after retirement is called Homeopathy (Home-o-pati)!
The act of wife to allow husband into home, even if he comes late is known
as Allopathy (allow-pati)!
Husband who dances to the tune of his wife is known as Naturopathy
(naatch-ro-pati)!
SARDAR in IIT examination,
Question: solve Sin x = 6n
SARDAR cancelled "n" from both sides & proved Six = 6.
At the end, he added a note, Don't ask such silly questions. Please maintain
IIT exam standards!!
The most confused slogan ever: World Health Organization, says "WHO Cares!"
One more innovative board sign outside Railway station, “Have a ticket?, Good!”. “Don't
have a ticket?”, FINE..!!
એમની નજરમાું ફરક આજે પણ નથી, પહેલા ફરીને જોિા હિા, હવે જોઈને ફરી જય છે

ુ ો નથી બનિો,
સમાન જિી લગ્ન કરો િો ગન
ુ ો નથી બનિો,
અવૈધ લગ્ન સબુંધ બાુંધો િો ગન
ુ ો નથી બનિો,
સજ પામેલ ખ ૂની ચટ
ુંુ ણી લડે િો ગન
ુ ો ક્યારે ગણાય?
િો પછી ગન
હેલ્મેટ નદહ પહેરોિો.!!
સમલૈંબગક સબુંધો અપરાધ નથી, લુંગ્ન પછીના અવૈદ્ય સબુંધો અપરાધ નથી, દે શમાું લોકોને
“ટેર્કસ”માું છૂટ જોઈિી હિી, સરકારે “સેર્કસ”માું છૂટ આપી દીધી!!

ુ ીમ કોટમ ના ત્રણ જજમેડટન ુંુ િારણ એક વાક્યમાું...િમે િમારા પડોસીની પત્નીને અથવા
સપ્ર
પડોસીને આધારકાડમ વગર શબરીમાલા લઇ જઈ શકો છો
આપણા જેવા “મીડલર્કલાસ” લોકો માટે ન િો “િૈમરુ ” જેવ ુંુ બાળપણ મળશે, ન િો “જલોટા” જેવ ુ
ઘડપણ. જે છે િે આજ છે , એડજોય કરો.!!

45 કરોડના બુંગલાની છિ પર એક ભાઈ તપત ૃશ્રાધ્ધ નાખવા ગયા. ત્યાું એક પણ કાગડો આવ્યો
નહી. તનરાશ થઈ એ ધનાઢય વ્યસ્ર્કિ પોિાની આરામ ખરુ શીમાું બેઠા હિા. આ બધ ુંુ જોઈ િેના એક
ુ િો વ ૃધ્ધાશ્રમમાું હિા પછી આપણા ઘરની છિ પર
ના એક દદકરા એ કહ્ું ુ તપિાજી, બા-બાપજી
થોડા શ્રાધ્ધ ગ્રહણ કરવા આવે.?

એક છોકરીએ કોઈન નાખીને વજન ક્=
ું ુ 52kg, સેડડલ ઉિારીને=51kg, જેકેટ ઉિારીને=50kg,
પછી દુપટ્ટો ઉિારીને=49k અને કોઈન ખલાસ થઇ ગયા.
પાસે ઉભેલો એક બભખારી બોલ્યો: ત ુંુ ચાલ ુ રાખ, કોઈન હુું નાખીશ!!!
એક વાણીયો અને પટેલ તમત્રો દીકરાઓને ત્યાું અમેદરકા આવ્યા. ત્યાું ચેરીટી રે ફેલની બુંને જણે
ટીકીટ લીધી. વાણીયાને ઇનામમાું “વપેઘેટી” લાગી અને પટે લને “ટોયલેટ િશ” લાગ્્.ુંુ એક
અઠવાદડયા પછી..
પટેલ: વાણીયા, િારી “વપેઘેટી” કેવી હિી?
વાણીયો: ફવટમ ર્કલાસ હિી, પટે લ િારું ુ ટોયલેટ િશ?

પટેલ: જવા દે ને, ચામડી ઉખડી ગઈ, હુું િો પાછો પેપર જ વાપરવા માુંડયો.!!
પત્નીને બેગમ કેમ કહેવામાું આવે છે ?
ચુંપક: કારણ કે લગ્ન પછી બધા ગમ પતિના અને પત્ની િો “બે-ગમ” થઇ જય છે !
ગ્રાહક: િમે આ િબલા અને બુંદૂક વેચો છો આ િે વળી કેવો મેળ છે ?
દુકાનદાર: જે િબલા લઈ જય િેનો પાડોશી બે દદવસ પછી બુંદૂક લઈ જય છે .

મોદી કહેિા હિા, “ન ખાઉંગા ન ખાને દુુંગા”. તવજય માબલયા, નીરવ મોદી, મેહુલ ચોકસી અને
નીતિન સાુંડેસરા જેવા લોકો પેક કરાવીને લઇ ગયા.!!
ુ રાિ સમાચાર નથી કે આમ ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાું મને પડિી મક
ુ ો...
પત્ની: હુું કઈ ગજ
પતિ: ત ુંુ િો “ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડડયા” છો પગલી, કોઈ દી સમજણી નદહ....
લગ્ન પછી તવદાય વેળાએ સાસ ુ મારી પાસે આવીને આંખમાું આંસ ુ અને સકુ ાઈ ગયેલા ગળામાુંથી
એટલ ું ુ જ બોલ્યા, “ધ્યાન રાખજો”. કસમથી ત્યારે હુું પણ ગળગળો થઇ ગયો હિો. પણ ઘરે ગયા
પછી અઠવાડીએ ખબર પડી કે એ મારા માટે કહેિા હિા!!
ચેિવણી: નવરાત્રીમાું સેદટિંગ થઈ જય િો એકવાર મોઢુ ઘોવડાવી ખાત્રી કરી લેવી, મેકઅપ
ઉિયામ પછી કોથળામાથી બબલાડુ તનકળે એવ ુ ના થાય...જન હીિમાું જરી...
કોટમ માું છૂટાછે ડાનો કેસ ચાલિો હિો. પ્રશ્ન એ હિો કે બાળકનો કબજો કોને સોંપવો. પત્નીએ દલીલ
ુ દદમ વેઠીને આ બાળકને જડમ આપી આ દુતનયામાું લાવી છું એટલે બાળક મારું ુ
કરી કે મેં ખબ
કહેવાય! જજે પતિ સામે જો્,ુંુ એટલે પતિએ કહ્,ું ુ “સાહેબ, ATM માુંથી પૈસા કાઢો િો પૈસા
મશીનના કહેવાય કે કાડમ નાખનારના? જજ સાહેબ ICU મા છે .....
ુ ી મારે કોઈ ઓલાદ નહોિી
સાુંિાની મા: વીસ વરસ સધ
પત્રકાર: િો પછી િમે શુંુ ક્?
ું ુ
સાુંિાની મા: ૨૧ વરસની થઇ એટલે મારા બાપાએ મારા લગ્ન કરાવી નાખયા. પછી વરસમાું
સાુંિા આવ્યો!!
વહેલી સવારે મા છોકરા પાસે ગઈ અને િેને ઉઠાડયો
ુ ા દે ને, મારે વકુ લે નથી જવ ુંુ
છોકરો: સવ
મા: મને બે કારણ બિાવ કે જેને લઈને ત ુંુ વકુ લે જવા નથી માુંગિો?
છોકરો: એક િો છોકરાઓ મને તધક્કારે છે અને બીજુ ું ટીચરો પણ મને તધક્કારે છે
મા: ઓહ, એ કઈ સાચ ુંુ કારણ નથી, િારે વકુ લે જવ ુંુ જ પડશે
છોકરો: મારે વકુ લે જવ ુંુ જ જોઈએ િે માટે મને બે કારણ બિાવ!!

મા: (૧) ત ુંુ બાવન વરસનો થયો એટલે િારે િારી જવાબદારી સમજવી જોઈએ (૨) ત ુંુ વકલ
ૂ નો
તપ્રડસીપાલ છે !!
ભર્કિ: બાબા મેરી શાદી નદહ હો રહી હૈ
તનમમલબાબા: જેબ મેં િવવીર દકસ કી રખિે હો?
ભર્કિ: નરે ડર મોદી કી
ુ ઝલોટાકી િવવીર જેબ મેં રખા કરો, બઢ
ુ ાપે િક મેં
તનમમલબાબા: વહી કૃપા અટકી હુઈ હૈ. અનપ
શાદી હો જયેગી!!

ઘરવાળીની કચ કચ કોઈનેય ગમિી નથી, િો પણ મારો બેટો કોઈ મગ
ું ૂ ીને પરણવા િૈયાર થિો
નથી બોલો!
ગાુંધીજીએ લગ્ન પહેંલા એક નાનો કાગળ લખયો હિો િે વાુંચીને કવતરુ બા બેભાન થઇ ગયા.
ુ
તપ્રય કવતરબા,
“આઈ લવ ્”ુ ........િારો બાપ!ુ
સરકારી ઓદફસમાું ગાુંધીજીના ફોટા પર એક કરોબળયો રડિો હિો. કોઈએ પ ૂછ્,ું ુ “અલ્યા શુંુ થ્?ુંુ
કેમ રડે છે ?
કરોબળયો: આજે ગાુંધીજયુંિી છે ને કોઈ આવીને મારું ુ ઘર પીંખી નાખશે!!
ુ ીને ત્રણ શબ્દોમાું લખવાની. બધા પવુ િકોમાું ગોિવા માુંડયા અને મેં લખી
શરિ લાગી હિી કે ખશ
નાખ્,ુંુ "પત્ની તપયર ગઈ"
પત્ની: મેં ગધેડા પર રીસચમ કરી છે . ગધેડો પોિાની ગધેડી તસવાય બીજી કોઈને જોિો નથી
પતિ: એટલે જ િો એને ગધેડો કહે છે !
એક દારુડીયાને દારુ પીિા પીિા તવચાર આવ્યો કે હવે દારુ પીવાન ુંુ બુંધ કરી દે વ ુંુ જોઈએ. પણ
પછી પાછો તવચાર આવ્યો કે નશામાું આટલો મોટો તનણમય ના લેવાય!

એક મુંત્રી ગામમાું એક સભા સુંબોતધિ કરવા જિા હિા. ગામમાું દાખલ થિા પહેલા જ એક કુ િરો
એમની ગાડી નીચે આવી ગયો. કાર પણ ખરાબ થઇ ગઈ. એટલે મુંત્રીજીએ ડ્રાઈવરને ગામમાું
જઈને ગામવાળાની મદદ લેવા મોકલ્યો. બે કલાક પછી ડ્રાઈવર પાછો આવ્યો િો એના ગળામાું
પષ્ુ કળ હારો પહેરાવેલા હિા. એટલે મુંત્રીએ ડ્રાઈવરને પ ૂછ્,ું ુ લોકોએ િારું ુ આટલ ું ુ બધ ુંુ સડમાન કેમ
ક્?
ું ુ ડ્રાઈવરે કહ્,ું ુ મેં િો ફર્કિ એટલ ું ુ જ કહ્ું ુ કે “કારને એકસીડડટ થયો છે અને કુ િરો મરી
ગયો!!”. એટલ ું ુ સાુંભળીને લોકોએ મને હારિોરા પહેરાવ્યા!!
એક અંગ્રેજી ટ્ ૂશનની advertise, એક મદહનામાું ફટાફટ અંગ્રેજી બોલિા શીખો. સ્ત્રીઓ માટે
૫૦%ની છૂટ.
કોઈએ પ ૂછ્:ું ુ સ્ત્રીઓને છૂટ કેમ?
ર્કલાસવાળો: એમને ફટાફટ બોલિા િો પહેલાથી આવડે જ છે , ખાલી અંગ્રેજી શીખવાડવાન ુંુ છે !!
ુ વષો પહેલા ઘરોમાું પણ ગજબના સુંબધ
અમક
ું ો હિા, ઘરના દરવાજ પણ એક-બીજને ગળે
ુ ે છે . સમજય િેને વુંદન!!
મળિા હિા અને હવે ફર્કિ એક બાજુ જ ખલ
બે તમત્રો વાિો કરિા હિા. વાહ યાર, િારી અને ભાભીની જોડી િો રામ અને સીિા જેવી છે .
બીજો તમત્ર: હા, ભાઈ એવ ુ જ છે . પણ, િારી ભાભી નથી ધરિી મા સમાિી કે નથી રાવણ લઇ
જિો!

પત્નીએ વાયદો કયો, મેં પ્રતિવાદ કયો. એણે તવવાદ શરુ કયો મેં પણ તવવાદ કયો. એ ગવુ સે થઇ,
હુું પણ ગવુ સે થયો. છે વટે િે રડી પડી અને આ રીિે આંખમાું વરસિા ટીપાઓમાું િે “ડકવથમુ ાર જીિી ગઈ!
લ્્ઈ
ુંુ સ”નાું તનયમ અનસ
સાદી ઘદડયાળે રોલેકસ ઘદડયાળને પ ૂછ્,ું ુ િારામાું અને મારામાું શુંુ ફરક? રોલેકસ ઘદડયાળે કહ્,ું ુ
ત ુંુ માણસને સમય દે ખાડે છે અને હુું માણસનો સમય દે ખાડુું છું..!!
હમણા એક ભાઈ મને આવીને કહે કે, “ભાઈ આ ડોસી મા ન ુ દવાખાન ુ કયાું છે ?"

હુું પણ વીચારમાું પડી ગયો કે સાલ ું ુ લેડીઝ દવાખાન ૂ સાભુંળ્્,ુ બાળકોન ુ દવાખાન ુંુ સાભુંળ્્,ુ પણ
આ ડોસીમાન ુંુ દવાખાન ુંુ વળી ક્યાું હોય? પછી એને મને એડ્રેસ લખેલ ુ કાગળ દે ખાડ્,ુ લખ્ ુ હત,ુ
ડો. સીમા ન ુંુ દવાખાન.ુંુ કસમથી મગજની નસ ખેચી નાખી.!!
પત્ની: િમારામાું જરાય મેનસમ નથી. હુું કલાકથી બોલ-બોલ કયામ કરું ુ છું. અને િમે બગાસાું જ
ખાધા કરો છો.
પતિ: અરે હુું બગાસાું નથી ખાિો, બોલવાની કોતશશ કરી રહ્યો છું
સારા પતિ બધાને જ મળે છે , પણ એની જણકારી પડોસણને જ હોય છે , પત્નીને નથી હોિી.!!
ુ મારીને કહ્,ું ુ “નાલાયકો, િમારી પત્નીને થોડી ઉપાડી ગયો હિો કે
સળગિા રાવણે જોરથી બમ
દર વષે મને બાળો છો?
ભીડમાુંથી એક માણસ: અમારી નદહ ઉપાડી ગયા એટલે િો બાળીએ છીએ!
પપ્પા એકદમ ગવુ સે થઈને છોકરાને કહ્,ું ુ એક કામ પણ િારાથી સરખ ુંુ નથી થત.ુંુ ધાણા લાવવા
ુ ર
કહ્ું ુ િો ફુદીનો લઇ આવ્યો. િને ધાણા અને ફૂદીનાનો ફરક પણ ખબર નથી પડિી. ચલ્ુ લભ
પાણીમાું ડૂબી મર.
છોકરો: પપ્પા, િમારે પણ મારી સાથે મરવ ુંુ પડશે
પપ્પા: કેમ?
છોકરો: મમ્મી કહે છે એ ફુદીનો નથી પણ મેથી છે !
પતિ: આજે દાળમાું ગજબની ગુંધ આવે છે
પત્ની: ધાણા, કાલી તમચમ, ફુદીનો નાખીને બનાવી છે
પતિ: થ.ુંુ ..થ.ુંુ .. ધાણા, કાલી તમચમ, ફુદીનો ક્યાુંથી લાવી?
પત્ની: અરે મને બજર જવાનો વખિ નદહ મળ્યો એટલે મેં “પિુંજબલ ટૂથપેવટ” નાખી છે , એમાું
ુ આવે છે !
બધી જ વવતઓ
દીકરી છે િો સમય જરૂર આપજો. સાસરે વળાવ્યા પછી િો દીકરી પાસે પણ સમય નથી હોિો.!!

મેં પત્નીને ફોન પર કહ્ું ુ હુું બોસ સાથે એક અઠવાદડ્ ુંુ જયપરુ દિકેટ રમવા જઉં છું. થોડા મવકા
મારીશ િો પ્રમોશન પણ મળી જશે. િો ત ુંુ મારી દિકેટની કીટની બેગ અને મારા કપડાની બેગ
િૈયાર રાખજે. કપડામાું મારો બ્લ ુ કલરનો નાઈટ ગાઉન પણ મ ૂકજે. ઓદફસથી આવીને સીધો જ
બેગ લઈને નીકળી જઈશ. એક અઠવાદડયા પછી ભાઈસાહેબ આવ્યા. થાકેલો લાગિો હિો. પત્નીએ
ુ મઝા આવી. પણ સાલી ત્યાું ગરમી ખબ
ુ હિી. પણ ત ુંુ મારો
પ ૂછ્ ુંુ ટ્રીપ કેવી રહી? પેલાએ કહ્ું ુ ખબ
ુ વાની ભ ૂલી ગઈ?
બ્લ ુ નાઈટ ગાઉન કેમ બેગમાું મક
ુ ો હિો..!
પત્ની: એ િમારી દિકેટની કીટવાળી બેગમાું મક્ય
Supreme Court: There will be a Separate Bench for Sexual assault on Women
Santa: Wouldn't a Bed be more comfortable...??
ઉંમરનો િકાજો છે . નથી ઊછળકુ દ કરિા ગીિો ગાઈ શકિા કે નથી ગણગણી શકિા. Sad song
ુ થી ગાઈ
ગીિો સાુંભળો િો પત્ની કહે કોની યાદમાું રડી રહ્યા છો? અરે આ એક ભજન હિા િે સખ
ુ ઝલોટાને લઈને પાબુંદી આવી ગઈ છે . સમજોને સુંગીિ સાથેનાું
શકિા હિા એના પર પણ અનપ
સબુંધ જ ત ૂટી ગયા.!!
બાપને નાની નાની વાિમાું પણ પ્રેમથી વઢી શકે એ પાત્ર એટલે દીકરી!!
બાપ:ુ ડોર્કટર સાહેબ, િમે એકવાર કીધ ુંુ ને િે દદ’થી આપણે છાુંટોપાણી સાવ બુંધ કરી દીધાું છે ,
બસ કોઈ આગ્રહ કરે ત્યારે જ પીઉં છું....
ુ . આ િમારી સાથેના ભાઈ કોણ છે ?
ડૉર્કટર: વેરી ગડ
બાપ:ુ આગ્રહ કરવા હાટુંુ માણહ રાયખો છે ...
છગન(બોસને): કાલથી સાુંજે છ વાગે ઘરે જિો રહીશ
બોસ: કેમ?
છગન: આ મોંઘવારીમાું આટલા પગારમાું નદહ ચાલે એટલે રાિે રીક્ષા ચલાવવા માુંગ ુ છું
બોસ: રીક્ષા ચલાવિા જો ભ ૂખ લાગે િો પાઉંભાજીની લારી પર આવજે, હુું પણ રાિે પાઉંભાજીની
લારી ચલાઉ છું.!!
છગન: કેમ જૈન સાહેબ, શેર બજર કેવ ુંુ ચાલે છે ?

જૈન સાહેબ: શુંુ કહુું યાર, અંદર ગયો િો શ્વેિાુંબર થઈને ગયો હિો પણ બહાર નીકળિી વખિે
દદગુંબર થઇ ગયો.!!
એક દે ડકો જયોતિષ પાસે ગયો અને પોિાન ુંુ ભતવષ્ય પ ૂછ્.ું ુ જયોતિષે કહ્,ું ુ િને એક છોકરી મળશે
ુ થઇ ગયો અને પ ૂછ્ ું ુ ક્યાું મળશે?
અને િારું ુ દદલ લઇ દે શે. દે ડકા િો ખશ
જયોતિષ: બાયોલોજીની લેબમાું!
Tomorrow is an auspicious day.
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Right to left and left to Right numbers are same. So, this is a unique day.

પક્ષ:રૂપાણી,
તવપક્ષ:ધાનાણી
અપક્ષ:મેવાણી,
અધ્યક્ષ : વાઘાણી
પાવર:અદાણી,
નેટવકમ :અંબાણી
પબ્બ્લક:સલવાણી
“શેર”ની માઠી દશા બેઠી છે , “ગીર”માું હોય કે શેરબજરમાું..!!
થોડા દદવસ પહેલા મોદી સાહેબે કહ્ું ુ કૉંગ્રેસે 70 વષમ દે શને લટૂું યો છે અને ગઈ કાલે કહ્ું ુ કે કોંગ્રેસે
70 વષમમાું જે ક્ું ુ એ અમે 4 વષમમાું કરી બિાવ્્.ુંુ સાલ ું ુ હસવ ુંુ કે રડવ ુંુ સમજત ુંુ નથી.!!
સુંિાને પ ૂછવામાું આવ્્ ુંુ કે િે આયના સામે બેસીને કેમ ભણે છે ?
સુંિા: એના ત્રણ ફાયદા છે
(૧) સાથે સાથે રીવીઝન થઇ જય છે
(૨) પોિાના પર નજર રહે છે કે ભણુંુ છું કે નદહ
(૩) સાથે ભણવા માટે કું પની મળી જય છે

ુ લીધર ભગવાન, સહનશસ્ર્કિ અને િોધ ઉપર સુંયમ રાખિા શીખવ ુ
અજુ મન કૃષ્ણને પ ૂછે છે કે “હે મર
હોય િો શુંુ કરવ?
ુંુ ”

શ્રી કષ્ૃ ણ: હે પાથૅ જીવનમાું સહનશસ્ર્કિ અને િોધ ઉપર સુંયમ રાખિા શીખવ ુ હોય િો “શેરબજરમાું
રોકાણ કર!!”
એક શાકભાજીવાળો રોજ સોસાયટીમાું શાકભાજી વેચવા આવિો હિો અને િે બધાને ઉધાર
આપિો હિો. એ બધો દહસાબ એની ડાયરીમાું રાખિો હિો. સોસાયટીની કોઈપણ સ્ત્રીઓના નામ
ખબર ન હિા છિાું િે નોટબકુ કોણ કેટલી ઉધારી છે િે બધ ુ તવગિવાર લખેલ ું ુ હત.ુંુ એટલે અમને
ુ ચાપ લઈ લીધી. તવગિ આ પ્રમાણે તનકળી,
નવાઈ લાગિી. એક દદવસ િેની ડાયરી ચપ
જડી=૩૨, કાળી=૧૮, રૂપાળી=૨૨૦, સાટીકડી=૪૮, લાુંબી=૨૪, બટકી=૩૪, બલપન્વટકવાળી=૫૨,
ડુલ્પ્લકેટ હેમામાલીની=૧૦૧, પોનીવાળી=૧૦૪, અડધી ટકલી=૪૫, બોયકટવાળી=૯૦, કપાયેલી
બ્લાઉઝ=૭૮.

An innocent student was writing to God. One Dollar has reached at Rs.73,
petrol at Rs.90, milk Rs.40, I'm grateful to you O God...passing marks are
still at 35!!

વાણીયાની તમત્રિા શા માટે જરુરી છે . એક વ્યસ્ર્કિને પોિાનો જુના ધરે પડેલો, તસિંગલ બેડ 10
દકલોમીટર દુર, પોિાના નવા ઘરે ટ્રાડસફર કરવો હિો. િેણે સામાન ફેરવવા માટે મજુરને
બોલાવ્યા, પરું ત ુ િે લોકો જેટલ ુ ભાડુ નવા ધરે બેડ પહોંચાડવાન ુ કહેિા હિા, એટલી િો લગભગ
બેડ ની દકિંમિ હિી. થાકી હારીને િે વ્યસ્ર્કિએ પોિાનામીત્ર વાણીયાને ફોન કયો, િેના વાણીયાએ
જે સલાહ આપી, િે સાુંભળીને પેલો વ્યસ્ર્કિ િેના વાણીયા તમત્રના પગે પડી ગયો. વાણીયાએ કહ્ ુ
ુ ી દે અને ઘરની બીજી કોઈ વ્યસ્ર્કિના
કે એ બેડ ત ુ એક મોબાઇલ મારફિે “OLX” પર વહેચવા મક
મોબાઈલ દ્વારા “OLX” પર ખરીદી લે અને િેન ુ પેમેડટ “PAYTM” રારા કરી દે પછી “OLX”વાળા
ફ્રી હોમ ડીલેવરી કરી જશે અને “PAYTM”વાળા 10% કેશબેક આપશે.!!

પત્ની સવારના પહોરમાું મેઇક અપ કરિી હિી. પતિને એ જોઇને નવાઈ લાગી એટલે એણે પ ૂછ્,ું ુ
“આવા સવારના ટાઈમે મેઇક અપ?”.
ુ બેસો, મારે મારા ફોનન ુંુ લોક ખોલવાન ુંુ છે . મેં પાસવડમ િરીકે મારો ચહેરો મક્ય
ુ ો છે
પત્ની: િમે ચપ
અને હવે એ રોંગ પાસવડમ કહે છે !!
પત્નીએ પતિને મેસેજ મોકલ્યો કે શાકભાજી લાવવાન ુંુ ભ ૂલી ના જિા અને સતવિાને મારી યાદ
કહેજો
પતિ: કોણ સતવિા?
પત્ની: કશુંુ નદહ, િમે મેસેજ વાુંચ્યો કે નદહ િેની ખાિરી કરવા જ હુું પ ૂછિી હિી
પતિ: પણ હુું સતવિા સાથે જ છું, ત ુંુ કઈ સતવિાની વાિ કરે છે ?
પત્ની: િમે ક્યાું છો?
પતિ: શાકમાકે ટમાું
પત્ની: ત્યાું જ ઉભા રહેજો, હુું ત્યાું આવ ુંુ છું!! દસ તમનીટ પછી પત્નીએ પતિને ટે ર્કવટ કયો, િમે ક્યા
છો?
પતિ: હુું િો ઓદફસમાું આવી ગયો છું, હવે િારે જે શાકભાજી જોઈએ િે ખરીદી લે!!!
પતિ: િારા માટે ઓવટ્રે લીયાથી એક મવિ વાુંદરાન ુંુ બચ્ચ ુંુ લાવિો હિો. પણ કવટમ ઓદફસરે જ એ
લઇ લીધ.ુંુ
પત્ની: કશો વાુંધો નદહ! મારે િો િમે આવી ગયા એટલે બધ ુંુ જ આવી ગ્!ુંુ
બે બહેનપણીઓ વાિો કરિી હિી. અરે ગઈ કાલે ગજબ થઇ જિ! હુું મુંદદરે ગઈ હિી, ભગવાન
પાસે માુંગવા જિી હિી કે મારા પતિની બધી મશ્ુ કેલીઓ દુર કરો. પછી મને થ્ ુંુ કે ના એવ ુંુ કરવા
જઉં અને ક્યાુંક હુું જ ઉકેલી જઉં િો?
એક ગાુંડાની હોસ્વપટલમાું બે ગાુંડા ગાુંડાઓ ત્યાું આવેલા િળાવના દકનારે લટાર મારિા હિા.
એવામાું એક ગાુંડાનો પગ લપવયો અને િળાવમાું પડી ગયો. એ જોઇને બીજ ગાુંડાએ િળાવમાું
ુ થઇ ગયા અને એમને લાગ્્ ુંુ કે આ હવે ગાુંડો
કુ દકો મારીને િેને બચાવી લીધો. બધા ડોકટરો ખશ
નથી. એને ઓદફસમાું બોલાવવામાું આવ્યો અને કહ્ું ુ કે િારા માટે એક સારી ખબર એ છે કે ત ુંુ

સાજો થઇ ગયો છે એટલે િને રજ આપવામાું આવે છે . અને બરુ ી ખબર એ છે કે િે જે િારા
તમત્રને ડૂબિો બચાવ્યો હિો િેણે રાિે બાથરૂમમાું ફાુંસી લગાવીને આપઘાિ કરી લીધો છે .
ગાુંડો માણસ: સાહેબ, િેણે જિે આપઘાિ નહોિો કયો, મેં િે ભીજઈ ગયો હોવાથી િેને સ ૂકવવા
માટે દોરી પર લટકાવી દીધો હિો.!!
એક છોકરાને એની માએ બરાબર માયો એટલે એ િેના બાપ પાસે ગયો અને બાપને પ ૂછું, “િમે
કોઈ વખિ પાદકવિાન ગયા છો?”.
બાપ: નદહ બેટા
છોકરો: િો પછી આ “આંિકવાદી” આઇટે મ ક્યાુંથી લઇ આવ્યા?
ભારિીય સ્ત્રીઓ પણ ખરી હોય છે , બપોરે પડોસણ આગળ પતિની બરુ ાઈ કરશે અને સાુંજે પતિ
ુ ાઈ કરશે!
આગળ પડોસણની બર
ુ ા બાપ ુ કેમ દે ખાિા નથી?
સાહેબ: ઘઘ
ુ ો: સાયબ ઈ કાલે ગજ
ુ રી ગ્યા.
ઘઘ
ુ
સાહેબ: બે દી પેલાિો જોયાિા, િગડા જેવા હિા. હુ થ્?
ુ ો: કાઈ નહી રામદે વ બાબાના મોટા ભર્કિ હિા. ટીવીમા જોઈને યોગ કરિા હિા.
ઘઘ
ુ
સાહેબ: હા િો હુ થ્?

ુ ો: બાબાએ કીધ ુ શ્વાસ અંદર અને હુ ના કહુ ત્યા હુઘી રોકી રાખો..., આટલ ુ કીધ ુ ત્યા લાઈટ વય
ઘઘ
ગઈ, િયણ કલાકે આયવી!
પતિ(પત્નીને): નવરાત્રીમા જઓ િો માિાજીના આઠ આઠ હાથના શ્ગ
ું ૃ ાર ન જુઓ, એના એક પણ
હાથમા મોબાઈલ નથી એ પણ જુઓ.
ુ ી પણ આઠ હાથવાળી મતુ િિ જોઇ? એક પણ હાથમા ગ્લાસ નથી!! મને ના
પત્ની: હા તવષ્ણન
શીખવશો!!
મારી કાર એકાએક વરસાદમાું રવિા વચ્ચે ગરનાળામાું બુંધ પડી ગઈ. શુંુ થ્ ુંુ િે જોવા નીચે
ઉિયો િો પાછલી ગાડીવાળો સિિ જોર જોરમાું હોનમ વગાડિો હિો. હુું શાુંતિથી િેની પાસે ગયો

અને બભજિા બભજિા મેં િેને કહ્,ું ુ મહેરબાની કરીને મારી ગાડીમાું શુંુ ખરાબ થ્ ુંુ છે િે િમે જોઈ
ુ ી હુું િમારી ગાડીનો હોનમ વગાડીશ!
આપશો? ત્યાું સધ

ુ
પતિ 45+ થાય એટલે પત્નીના શક કરવાના ત્રાસમાુંથી માુંડ છટકારો મળિો, પણ આ અનપ
જલોટાએ એવો દાટ વાળ્યો છે કે હવે 60+ એ પણ ત્રાસ રહેવાનો....

કાગડાઓ હવે પાછા જશે અને આવિા ૯ દદવસ રું ગબેરુંગી પોશાકમાું ચકલીઓ દે ખાશે. જોિા
રહેજો પણ ઘરની સમડીની નજર ચ ૂકાવીને, નદહ િો િમને કક
ૂ ડો બનાવી દે શે.!! બોલો બહુચર
માિકી જય.!!
"The range of Wi-Fi is Limited but the range of Wife-Eye is Unlimited". Have a safe Navaratri.
Don't Mess with your personal Durga Devi.
બકો: પકા, પેલી જસલીએ જલોટામાું શુંુ જો્ ુંુ હશે?
પકો: એક િો જલોટાજીની ઈડકમ અને બીજુ ું, એમના દદન-કમ..!!
ુ ્,ુ માફ કરો પરું ત ુ હુું થોડીવાર
ગરબામાું ખ ૂબ ભીડ હિી. ત્યારે એક સાહેબે એક મદહલાને પછ
િમારી સાથે વાિો કરવા માુંગ ુ છ
મદહલા: કેમ? િેનાથી િમને શ ુ ફાયદો થશે?
સાહેબ: વાિ એમ છે કે મારી પત્ની આ ગીદીમાું ક્યાય દે ખાિી નથી. િે જો મને િમારી સાથે વાિ
કરિા જોશે િો ગોળીની જેમ સીધી અહી જ પહોંચી જશે!!
પ્રશ્ન: સત્ય અને અસત્ય વચ્ચે અંિર કેટલ?ું ુ
જવાબ: ગાુંધી આશ્રમથી ગાુંધીનગર જેટલ.ું ુ .!!
એરે ડજ મેરેજ એટલે િમે ચાલિા હો અને અચાનક નાગ બટકુું ભરે , લવ મેરેજ એટલે કોિાને
શોધીને એની સામે નાચીએ અને કહીએ આવ બકા મને બટકુું ભર..!!
ટીચર: પપ્પ,ુ Date અને િારીખમાું શુંુ અંિર છે ?

પપ્પ:ુ ડેટમાું ગલમફ્રેડડ સાથે જવાય અને િારીખમાું વકીલ સાથે!
એક ડાકણ વાળ કપાવવા ગઈ. હજમે િેને કહ્,ું ુ હુું હમણા બીઝી છું, થોડીવાર પછી આવજે. એવ ુંુ
ુ ીને જઉં
િો ડાકણે હજમને શુંુ કહ્ું ુ કે હજમ બેભાન થઇ ગયો. ડાકણે હજમને કહ્,ું ુ મારી મડ
ુંુ ી મક
છું, Step cutting કરી નાખજે, પછી મોડેથી રાિે હુું લઇ જઈશ!
લગ્ન વખિે મોટા ભાગના છોકરાઓ છોકરીના મા-બાપને કહે છે કે હુું િમારી દીકરીને આખી
ુ ી રાખીશ. િમે કોઈ પણ દદવસ છોકરીને છોકરાના મા-બાપને એવ ુંુ કહેિા સાુંભળી છે કે
જજિંદગી સખ
ુ ી રાખીશ? ના, કારણ કે સ્ત્રીઓ જુઠુું નથી બોલિી!!
હુું િમારા છોકરાને આખી જજિંદગી સખ
ડોર્કટર: એક કલાક પહેલા લાવ્યા હોિ િો પેશડટ બચી જિે
બાપ(ુ ગવુ સે થઈને): ડફોળ, અડધા કલાક પહેલા િો એકસીડડટ થયો છે , એક કલાક પહેલા શુંુ
જબરજવિી કરીને લઇ આવીએ?
એક બેન ગાિા હિા, "કહો પ ૂનમના ચાુંદને, આજે ઉગે આથમણી ઓર".
ચાુંદો: એમાું એવ ુ છે ને બેન બધે િમારુ ના ચાલે, 'ઘર' માું ઠીક છે !!
ત્રણ ઘરડા માણસો ભગવાનને મળવા ગયા. પહેલા અમેદરકને ભગવાનને પ ૂછ્ ું ુ કે મારો દે શ આ
ુ ો
રીસેશનમાુંથી ક્યારે બહાર આવશે? ભગવાને કહ્,ું ુ “૧૦૦ વરસ પછી”. અમેદરકને નીસારો મક્ય
અને રડિા રડિા કહ્ું ુ િો િો હુું એ દદવસો જોવા માટે જીવીશ નદહ. પછી બીજ રતશયને ભગવાનને
ૃ થશે? ભગવાને કહ્,ું ુ “પચાસ વરસ પછી”. એટલે પેલો રડિા રડિા
પ ૂછ્ ુંુ કે મારો દે શ ક્યારે સમદ્ધ
બોલ્યો એ દદવસો જોવા માટે િો હુું જીવિો નદહ રહુું. છે લ્લે ઈન્ડડયને ભગવાનને પ ૂછ્,ું ુ “અચ્છે દદન
ક્યારે આવશે?” િો ભગવાન રડવા માુંડયા અને બોલ્યા, “હુું એ દદવસો જોવા માટે જીવિો નદહ
રહુું!”
એક ડોકટરે નવ ુંુ કલીનીક ખોલ્્.ુંુ એક દદીને આવિો જોઇને ડોર્કટર એપોઇડટમેડટ આપિા હોય એ
ુ ીને પેલા દદીને કહ્,ું ુ બોલો શુંુ
અંદાજમાું ટેલીફોન પર વાિ કરવા લાગ્યા. પછી ડોકટરે ફોન મક
િકલીફ છે ?

દદી: હુું બી.એસ.એન.એલ.માુંથી આવ ુંુ છું, જો િમારી વાિચીિ થઇ ગઈ હોય િો હુું ફોન એર્કટીવ
કરી નાખ!ુંુ
ુ : હુું બધાને ઓળખ ુંુ છું
ફેસબક
ગ ૂગલ: મારી પાસે બધી જ માદહિી છે
ઇનટરનેટ: મારા વગર ત ુંુ કું ઇ જ નથી
ચાિર: કોને ચરબી ચડી છે ?
કાકાની પાસે બાજુવાળો છોકરો ગયો અને બોલ્યો ઈસ્ત્રી આપો
કાકા(કાકી િરફ જોઇને): સામે બેઠી છે લઇ જ!!
છોકરો: કાકા, એ નદહ કપડાવાળી જોઈએ છે

કાકા: ભલા માણસ, એ િને કપડા વગરની દે ખાય છે ?
છોકરો(ગવુ સામાું): કાકા, બહુ હોશીયારી ના મારો, કરું ટવાળી ઈસ્ત્રી જોઈએ છે
કાકા: ગાુંડા, હાથ િો લગાવીને જો, ખબર પડશે કેવો કરું ટ મારે છે !!
એક ફોલોસોફર પતિએ કહ્,ું ુ “દરે ક પત્ની એના પતિ માટે “તમસટ્રે સ” છે . પહેલા વરસે “તમસ” અને
પછી જજિંદગીભાર “વટ્રેસ”!!
પત્નીએ પતિન ુંુ ધ્યાન દોરવ ુંુ હોય િો િે દુુઃખી અને ગમુંગીન હોવાનો ડોળ કરશે, પણ જો પતિ
ુ ી હોવાનો ડોળ કરશે.
પત્નીન ુંુ ધ્યાન દોરવા માુંગિો હોય િો િે પોિે વવવથ અને સખ
Today my son asked me, Papa, what is this #MeToo?
I said: It is a retirement Insurance plan for ladies.
Son: How?
I said: Ladies indulge in everything but when Career is over, invoke this Insurance plan and TV
channels provide the cover....
पतत की बुराई का नया तरी़ा

हमारे इनसे तो घर में ही #MeToo नही होता बाहर क्या खाक करें गे..!!
मदहलाओं छे ड़छाड़की पहली लशकायत मीना कुमारीनेकीर्ी.

"इन्हीं लोगों ने ले लीना दप
ु ट्टा मेरा", वो 3 गवाहभी सार् लाई र्ीं.
हमरी न मानो बजजवा से पछ
ू ो

हमरी न मानो रं गरे जवा से पछ
ू ो

हमरी न मानो लसपादहया से पछ
ू ो

समय पर कठोर कारथ वाई की होती तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग जाता.
ુ રાિમાું કેટલાય પરપ્રાુંિની પત્ની લાવીને બેઠાછે , એને રાખવાની કે કાઢી મક
ુ વાની..?
ગજ
ુ શન ગ્રોવર, ડેન્ની, પ્રેમ ચોપરા અને શસ્ર્કિકપ ૂર આ બધા બચી ગયા અને ફસા્ ુંુ કોણ?
પ્રાણ, ગલ
આલોકનાથ!!
રાજીયા, જીગલા, મનીઆ અને કેિનયો બધાને એકસાથે ફાળ પડી જયારે કામવાળીને બૈરી સાથે
વાિ કરિાું સાુંભળી કે “બેન અંગ્રેજીમાું #Metoo કેવી રીિે લખાય એ શીખવાડોને!!”
આજે સવારે ઉઠયો અને જો્ ુંુ િો પડોસવાળી ભાભી પોિાની છિ પર ઉભા રહીને Me too..Me
ુ ો મારિી હિી. એ વખિે િો મારું ુ મગજ બહેર મારી ગ્,ુંુ લાગ્્ ુંુ કે વગર લેવેદેવે
too...કરીને બમ
ભાભી મારી ઘરવાળીન ુંુ વેર મારી પાસે લેવા માુંગે છે . ફટાફટ દરવાજો બુંધ કરીને ખરુ સીમાું બેસી
ગયો. અડધા કલાક પછી ખબર પડી કે ભાભીનો પોપટ ઉડીને અમારી છિ પર આવીને બેઠો હિો.
જેને ભાભી પ્યારથી, મીઠુું...મીઠુું..” કરીને બોલાવિી હિી. આવો ખિરનાક છે #me_too નો ખોફ..!!!
સાુંજે પ ૂજ કરિા કરિા વાઈફ કહે: "િમને આરિી િો યાદ છે ને..??"
હસબેંડ: હાું, પેલી પિલી, માુંજરી આંખોવાળી, નમણી અને કમરથી નીચી સાડી પહેરે છે , િેજ
ને..??". પછી િો જે પ ૂજ થઇ...'બોલો અંબે માિ કી જય'
આજે સવારથી મારી પત્નીએ મારા વખાણ કરવાન ુંુ શરૂ ક્ું ુ છે .
“ભલે કરિી!”, “પણ હુું માળીયે િો નહીં જ ચડુું!”....Diwali special..!!

આજે જૂની batchmate ફેસબકુ પર મળી ગઈ. વાિ વાિમાું મારા મોમાુંથી નીકળી ગ્,ુંુ "I

miss those days". એ બોલી "Me too". આટલ ું ુ સાુંભળિા જ મારા હોશકોશ ઉડી ગયા અને
ઈચ્છા નદહ હોવા છિાું મારે “chat” ખિમ કરવી પડી!!
ુ
શેરબજરની હાલની હાલિ જોઈને જીતભાઇ
દ્વારકાવાળાનો એક ટુચકો યાદ આવે છે .
"અમારા દ્વારકાની ગોમિી નદીમાું બેનન
ુંુ ે ભાઈ્ ુંુ નદીમાું ના'વા ગ્યા. એક બાજુ બેન ુંુ નાિા'િા અને
બીજી બાજુ ભાઈ્.ુંુ
બેન ુંુ ના'િા ના'િા બોલે: ગુંગામાું નાયા, જમનામાું નાયા, સસવિીમાું નાયા, નરબદામાું નાયા.
ઓલી કોર ભાઈ્ ુંુ નાિા નાિા બોલે: લક્ષ્મીચુંદ ભગાજીમાું નાયા, હષમદ મેં'િામાું નાયા, કેિન
પારે ખમાું નાયા અને હવે જેટલી અને દકટલીમાું નાયા..!!!
ુ જ સડમાન કરે છે . જેવા કે ઓખી,
બધા જ િોફાનોના નામ સ્ત્રી લીંગમાું હોય છે . જે સ્ત્રીઓન ુંુ ખબ
ુ ામી, બલ
ુ બલ
ુ , તિિલી...વગે રે. જે કલાકો સધ
ુ ી િબાહી મચાવી દે છે .
કટરીના, લીજ, લૈરી, સન

પબુ લિંગનાું નામ પર ફર્કિ એક જ િોફાન છે , “ભ ૂકું પ”. બબચારા પરુ ુ ષ વધારે માું વધારે ૧૦ થી ૧૫
સેકુંડ ધમધમાટ કરીને શાુંિ થઇ જય છે ..!!!
લગ્ન કયામ પછી એટલો જ ફરક પડયો, પહેલા હાવય આવત ુંુ હત ુંુ અને હવે લાવવ ુંુ પડે છે
વાઈફનો મેસેજ આવ્યો - 'સાુંજે ઓદફસથી ઘેર એવો ત્યારે 20ન ુંુ દહીં, 500g રીંગણાું, અને 250
ગ્રામ કોબી લેિા આવજો અને હા, શીિલ િમને યાદ કરે છે ....!'
હસબડડનો દરપ્લાય - 'કોણ શીિલ?'
િો ફરી પત્નીનો મેસેજ આવ્યો: 'શીિલ કોઈ નદહ, હુું જવટ કડફમમ કરિી હિી કે મારો મેસેજ વાુંચી
લીધોને..!' હવે વાિામમા આગળ ટ્વીવટ:
હસબડડ: 'હુંઅઅ... પણ હુું િો શીિલ જોડે જ છું. ત ુ કઈ શીિલની વાિ કરે છે ?'
વાઈફ: 'પણ િમે છો ક્યાું?'
હસબડડ: 'બસ શાક માકે ટ પાસે જ.'
વાઈફે મેસેજ કયો: 'િમે ઉભા રહો, હુું ત્યાું આવ ુ છું....'
દસ તમતનટ પછી વાઈફે મેસેજ કયો: 'િમે છો ક્યાું?'

હસબડડ: હુું ઓફીસમા છું, હવે િારે જે શાકભાજી ખરીદવા હોય િે ખરીદી લે....! વાિામ માું પાછો
નવો ટઝ તવવટ...
પત્નીનો મેસેજ: હુું પાકીટ નહીં પણ પટ્ટો લઈને આવેલી હિી, એટલે પૈસા નથી. શાક માકે ટથી મારુ
તપયર નજીક જ છે , એટલે હવે હુું મમ્મીને મળિી આવ છું. એટલે સાુંજે આવિા મોડુું થશે, િમે હવે
રે વટોરડટમાુંથી જમવાન ુંુ લેિા જ આવજો. એક પનીરની સબ્જી, એક તમર્કસ વેજીટે બલ, 2 બટર
નાન, જીરા-રાઈસ અને દાલ િડકા. બસ, અને હા આપણાું બચિંટુને આ બધ ુંુ નહીં ભાવે એટલે એના
માટે એક ઇટાબલયન તપઝા પણ લેિા આવજો..!!
ગમે િેટલી ગેમ રમો, છે લ્લે જીિ િો પત્નીની જ થાય..!!
ુ થઈને ભગવાન િેને “અમિ
ૃ ” આપે છે . િો પેલો કાઠીયાવાડી
એક કાઠીયાવાડીની િપવયાથી ખશ
નાું પાડે છે .

ૃ ” કેમ નદહ?
ભગવાન િેને પ ૂછે છે : વત્સ, “અમિ
કાઠીયાવાડી: હમણા જ “તવમલ” ખાધી પ્રભ!ુ
જયારે અમેદરકામાું લાઈટ જય ત્યારે એ લોકો ઇલેન્ર્કટ્રક કું પનીમાું ફોન કરે , જપાનમાું એ લોકો
ુ ચેક કરે અને જયારે આપણે ત્યાું લાઈટ જય ત્યારે બહાર નીકળીને જુવે કે બધાની લાઈટ
ફયઝ
ગઈ છે ? એટલે મગજને શાુંતિ!!
ુ ી સદ
પતિ ઘણો વખિ સધ
ુંુ ર છોકરીના તમર્કસચર-ગ્રાઈડડર સાથેના જહેરાિના હોદડિંગને ધ્યાનથી

જોિો હિો. િે જોઇને િેની પત્નીએ પતિને નમ્રિાપ ૂવમક કહ્,ું ુ ઘરે ચાલો, એર્કસચેડજ ઓફર ફર્કિ
તમર્કસચર-ગ્રાઈડડ માટે જ છે !
ુ ી સાફ, ડાયમુંડબજર સાફ, એમ્બોઇડરી સાફ
કાપડબજર સાફ, તવવરો સાફ, તવવરોની મડ

લેસપટ્ટી, ડાયમુંડ, ધાગા કટીંગ સાફ. મકાન ભાડુિ સાફ, જરીબજર સાફ, નીડલમશીન સાફ,
સરુ િનાું બધાું ધુંધા સાફ, વેપારીઓની હસી સાફ, મજૂરોની મજૂરી સાફ. શાુંિી રાખો હજુ ઘણુંુ બધ ુ
સાફ થવાન ુંુ બાકી છે . વવચ્છ-ભારિ અબભયાન તવકાસની ગતિએ આગળ વધી રહ્યો છે ...!!
Demonetization 2016:
પતિ: હજુ કઈ સુંિાડી રાખ્ ુંુ હોય િો બિાવી દે , પછીથી સરકાર પકડશે િો હુું કઈ કરી નદહ શકુું .!

MeToo 2018:
પત્ની: હજુ કઈ સુંિાડી રાખ્ ુંુ હોય િો બિાવી દો, એકવાર છાપામાું આવી જશે પછી હુું કશુંુ કરી
નદહ શકુું !!
ુ ી ગઈ, બહાર નીકળી લોકોને પછ
ુ ્,ુ
મધરાિે શેરીમાું અવાજ સાુંભળીને પતિની આંખ ખલ
િેમણે કહ્,ું ુ “સાવચેિ રહેજો, પાણીમાું ઝેર છે ”.
આ સાુંભળી પતિ ઘરે પાછો ફયો, ત્યારે પત્નીએ પ ૂછ્:ુંુ ત્યાું શુંુ થ્ ુંુ છે ?
ુ જ.."
પતિ: કું ઈ થ્ ુંુ નથી, નવરા લોકો છે , ત ુંુ િારે પાણી પીને સઈ
જૂની બુંધ પડેલી ખટારા ગાડીઓ હવે પોિાના ડ્રાઈવરોના નામ બિાવી રહી છે , હે ભગવાન રક્ષા
કરજે!!..(MeToo)
“Me too”ની ભારે સફળિા પછી હવે એક નવી ઝુુંબેશ શરુ થઇ છે , "Pee too" ખાસ કરીને જે લોકો
કુું વારા હિા ત્યારે એક સાથે બેસીને દારુ પીિા હિા અને હવે પરણ્યા પછી કહે છે , “હુું નથી
પીિો”..!!
Doctors certficate is a must to ascertain the cause of death !
A person died after hearing the price of Tur daal
Dr. issued death certificate that read... Cause of death.."High pulse rate"
“Mee too” ट्रैंड से अचानक ये शेर याद आ गया, “तवायफने आत्मकर्ा ललखने की क्या सोची,
शहर के सारे शरीफोंने खद
ु कुशी कर ली”.

अलमताभ बच्चनने अपने सह कलाकारों के ग्रप
ू में पोस्ट ककया “आज शाम को मैं बर्थ डे पाटी दे
रहा हूँ, कौन कौन आने वाला है ?“
ष्जतें र: मैं आऊँगा
धमेन्र: I am in
शष्क्तकपूर: मैं भी

हे मामाललनी: मैं भी आऊँगी
रे खा: me too
पाटी कैन्सल.......

દદવાળીના રોકેટ જોઈને ખબર પડી કે જીવનમાું ઊંચે જવ ુંુ હોય િો બોટલ વગર શક્ય નથી, “ત ુંુ
પેગ ભર”
એક આરબ શેખ લુંડનમાું ટે ક્ષીમાું બેઠો. એણે ટે ક્ષી ડ્રાઈવરને રે દડયો વવીચ ઓફ કરવા કહ્ું ુ અને
ુ ીક સાુંભળવ ુંુ નદહ કારણ કે અમારા
કહ્ું ુ કે અમારા ધાતમિક ગ્રુંથોમાું કહ્ું ુ છે કે કોઈ પણ જિન ુંુ મ્્ઝ
ુ ુ ના વખિમાું સુંગીિ ન હત,ુંુ ખાસ કરીને વેવટનમ મ્્ઝ
ુ ીક કે જે નાસ્વિક લોકો માટે છે . ટે ક્ષી
ધમમગર
ડ્રાઈવરે નમ્રિાથી રે દડયો વવીચ ઓફ કયો, ટેક્ષી ઉભી રાખી અને આરબનો દરવાજો ખોલી નાખયો.
આરબ શેખ: આ ત ુંુ શુંુ કરે છે ?

ુ ુ નાું વખિમાું કોઈ ટે ક્ષી ન હિી, કોઈ બોમ્બ ન હિા, કોઈ પ્લેન
ટેક્ષી ડ્રાઈવર: િમારા ધમમગર
ુ ાઈડ એટે ક ન હિા,
હાઈજેક ન થિા, વેવટનમમાું શોધ થયેલા લાઉડ વપીકરો ન હિા, શસ

આર.ડી.એર્કશ. ન હત,ુંુ એ.કે.૫૬ ન હિી, આખી દુતનયામાું ફર્કિ ચારે બાજુ શાુંતિ હિી. માટે
ુ ચાપ ટેક્ષીમાુંથી ઉિરી જ અને ઉંટની રાહ જો..!!
ચપ
મને કોડગ્રેસના સોતનયાજીનો ઠાઠ ગમ્યો, સામાડય મદહલાઓ છોકરુ સાચવવા આયા રાખે છે ,
એમણે આખો કોડગ્રેસ પક્ષ રાખયો છે ..!
ઘરમાું ૫૦૦ કે ૨૦૦૦ની ચલણી નોટો પડેલી હોય િે ધીમે ધીમે વાપરિા જજો. ૮મી નવેમ્બર
નજીક આવી રહી છે , સરકારની તિજોરી ખાલી થઇ ગઈ છે એટલે ખાલી યાદ કરાવ્્.ુ !!

આદશમ જોડી બનવા માટે દે ખાવ, વવભાવ, ટેવટ, આકાર કે પ્રકાર સરખા હોવા જરૂરી નથી.
દા.િ: "ફાફડા - જલેબી".
માલ્યા, નીરવ મોદી, મેહલ
ુ ચોકસી લુંડનમાું પત્રકારને સુંબોધિા હિા.
ુ ી #MeTooમાું કેમ નથી આવ્્ ુંુ એ જણીને આશ્ચયમ થાય
એક પત્રકાર: િમારા લોકોન ુંુ નામ હજુ સધ
છે
માલ્યા: અમે લોકો ફર્કિ બેંકો જોડે જ છે ડછાડ કરીએ છીએ!!

“નોટબુંધીન”ુ પણ પિી ગ્,ુંુ “GST” પણ લાગ ુ પડી ગયો, “ચોટી કાપવા”વાળા પણ થાકી ગયા,
ુ ે” પણ ભરોસો બેસી ગયો, “કટ્ટાપાએ બાહુબલી”ને કેમ માયો એ પણ ખબર પડી ગઈ,
“સોનન
ુ જલોટાના” ત્રીજ લગ્ન થઈ ગયા, “વીકાસ” પણ હવે ડાહ્યો થઈ ગયો, “સલમાન” પણ
“અનપ
છટકી ગયો. હવે િો મને બહાર કાઢો...ભડકેલો “આશારામ બાપ”ુ .
એક બેન નવરાત્રીમાું પીઠમાું ટે ટુ દોરાવવા પાલમરમાું ગયા
બેન: પીઠમાું ટેટુ કરી આપોને??
બ્્ટુ ીશયન: આવડી મોટી પીઠમાું ટે ટુ નહીં દે ખાય, “રું ગોળી પરુ ાવી લ્યો”.
હે ભગવાન..., હે દે વીમાું..., િે સ્ત્રીઓને નવ દદવસ ગરબામાું કુ દવા માટે જેટલી શસ્ર્કિ આપી હિી
િેટલી જ શસ્ર્કિ એમને ઘરમાું દદવાળીમાું સાફસફુ ી કરવા માટે પણ આપજે..!!
માણસ અને નેિામાું શુંુ ફરક છે ? માણસ નેિા બની શકે છે પણ નેિા માણસ નથી બની શકિો!!
ુ ા જોર્કસ એક ભાઈને લખિા જોઇને એ
એક સરદાર અને બાપ ુ બુંને તમત્ર હિા. સરદાર અને બાપન
ુ ા કાનમાું કઈ કહ્ું ુ
બુંને જણાએ એ ભાઈને રવિે અટકાવીને બોચી પકડી. એટલે પેલા ભાઈએ બાપન
એટલે બાપ ુ એ કહ્,ું ુ િો િો કોઈ વાુંધો નદહ. પછી પેલાએ સરદારના કાનમાું કઈ કહ્ું ુ એટલે
સરદારે કહ્,ું ુ િો િો કોઈ પ્રોબ્લેમ નદહ અને બુંને જિા રહ્યા. પેલા ભાઈએ એમને શુંુ કહ્ું ુ ખબર છે ?
ુ ા કાનમાું કહ્ું ુ કે હુું પણ બાપ ુ જ છું અને સરદારને કાનમાું કહ્ું ુ કે હુું પણ
પેલા ભાઈએ બાપન
સરદાર છું.
સરદારજી એક ચાઇનીઝ રે વટોરડટમાું ગયા.
ચાઇનીઝ વેઈટર: સર, આઈ હેવ Stewed Liver, Boiled Tongue and Frog's Legs.
સરદારજી: યાર ત ુંુ અપની પ્રોબ્લેમ્સ છોડ, મેન ુ કાડમ લે આ!
પત્ની: સવાર પડી ગયી, ઉઠો ફટાફટ, હુું ભાખરી કરું ુ છું!!
પતિ: હુું ક્યાું િાવડી ઉપર સ ૂિો છું, ત ુંુ િારે ભાખરી કરને..!!

વટ્રેટ વાળવાળી સ્ત્રીઓને કલીવાળા વાળ જોઈએ અને કલી વાળવાળી સ્ત્રીઓને વટ્રે ટ વાળ જોઈએ
છે . પરુ ુ ષો બબચારા સાવ સાદા હોય છે , એમને ફર્કિ એમના માથામાું વાળ ટકી રહે બસ એટલ ું ુ જ
જોઈએ છે !!
ભયુંકર મુંદીના એધાુંણ દે ખાય છે તમત્રો, બાઈકમાુંથી કોક ગાભો ઠોકી ગ્ ુંુ બોલો.!!
ુ ાનજીએ સીિામાિાને પાછા લાવવામા ભગવાન રામની
રાવણે સીિા માિાન ુ અપહરણ ક્,ું ુ હનમ
મદદ કરી. રામ ભગવાને રાવણનો વધ કયો અને આ બધા લફડામા દશેરાના દદવસે ગાડી
ધોવાની પ્રથા ક્યાુંર થી ચાલ ુ થઈ ગઈ એજ સાલ ુ ખબર નથી પડિી..!!!
જવાબ: ઘણા દદવસ પછી પષ્ુ પક વાપરવા કાઢ્ ું ુ િો એના પર બઉ ધ ૂળ હિી. એટલે પહેલાું ધો્ ુંુ
અને પછી એમાું બેસીને રામ અયોધ્યા આયા. બસ, ત્યારથી ગાડી ધોવાની પ્રથા ચાલ ુ થઈ ગઈ.
મેં જ રાવણને માયો હોય, િેમ બધા જ લોકો મને હેપ્પી દશેરાના સુંદેશાઓ મોકલે છે !!
ઉત્તરપ્રદે શમાું બી.જે.પી.ની સરકાર ઘણા શહેરો અને યોજનાઓના નામો બદલી રહી છે .
હા...સાુંભળ્્ ુંુ છે કે “ગ ૂગલ”ન ુંુ નામ બદલીને “ગોપાલ” કરવાના છે . બી.જી.પી.વાળા કહે છે કે
ુ લ” અને “મગ
ુ લ” બુંને ભાઈઓ હિા!!!
“ગગ
બાપાુઃ અમારા જમાનામાું કેવી ફીલ્મો આવિી..ને આજે સાવ?
દદકરોુઃ બેહો હવે છાનામાના, બધા િમારા જમાનાવાળાજ પકડાય છે !!
ફર્કિ જોધપરુ માું જ રાવણને જમાઈ માનવામાું આવે છે , કારણ કે મુંદોદરી જોધપરુ ની હિી. બાકી
િો બધે જ જમાઈને “રાવણ” માનવામાું આવે છે ..!!
છગન: મારી પત્નીએ આજે પહેલીવાર મારી માફી માુંગી
મગન: શુંુ કહ્?ું ુ
છગન: એણે કહ્ું ુ કે એને અફસોસ છે કે એણે મારી સાથે લગ્ન કયામ !!

એક ભાઈ ઓફીસ જવા સવાર બસમાું ચઢયા કે િરિ જ કું ડકટરે િેમને હસિા હસિા પ ૂછ્,ું ુ “કાલે
રાિે બરાબર ઘરે પહોંચી ગયા હિા ને?”
ભાઈ: કેમ? કાલે રાિે મને શુંુ થ્ ુંુ હત?ુંુ

કું ડકટર: કાલે સાહેબ િમે બરાબર “રાજપાઠ”માું હિા
ભાઈ(ગવુ સે થઈને): ત ુંુ એવ ુંુ કઈ રીિે કહી શકે, કાલે રાિે િો મેં િારી સાથે વાિ પણ નહોિી કરી
ુ સરુ િ ્વ
ુ િી
કું ડકટર: સાહેબ કાલે રાિે િમે બસમાું બેઠા હિા અને પછીના વટે ડડ પરથી એક ખબ
ચઢી હિી. િમે ઉઠીને એને સીટ આપી હિી.
ુ ો છે ?
ભાઈ: િો એમાું શુંુ થઇ ગ્?
ુંુ એને અને મારા પીવાને શુંુ સબુંધ? સ્ત્રીને સીટ આપવી ગન
ુ ો નથી પણ સાહેબ એ વખિે બસમાું ફર્કિ બે જ પેસેડજરો હિા અને િમે આખી
કું ડકટર: ગન
ુ ાફરી ઉભા ઉભા કરી હિી!!
મસ
પતિ પત્ની બન્નેન ુંુ કાર અકવમાિમાું મત્ૃ ્ ુ થ્.ુંુ પતિ ભ ૂિ બડયો અને પત્ની બની ચડુ ેલ. બન્ને થોડા
સમય બાદ મળ્યા.
પત્ની: કેટલા બધાું જુદા લાગો છો ભ ૂિ બનીને?
પતિ: ગાુંડી ત ુંુ િો એવી ને એવી જ છો બબલકુ લ નથી બદલાઈ!
િહેવારો િો કુું વારા જ મનાવે, પરણેલા િો બસ પોિાની પત્નીને જ મનાવિા હોય છે !!

એક દીકરીએ િેના તપિાને પ ૂછ્ ું ુ કે આપણા આંગણામાું ખ ૂણામાું જે વ ૃક્ષ છે િે વચ્ચે લગાવી દઈએ
િો? તપિાએ કહ્ું ુ કે નવી માટીમાું આ ચાર વષમ જુન ુંુ વ ૃક્ષ ચોંટી નદહ શકે. ત્યારે દીકરીએ કહ્ું ુ કે
િમારા આંગણામાું જે બાવીશ વરસ જુન ુંુ વ ૃક્ષ છે િે નવી જગ્યાએ કેવી રીિે સેટ થશે? તપિા
દીકરીની વાિ પર તવચારિા થઇ ગયા કે આવી શસ્ર્કિ ફર્કિ સ્ત્રીઓ પાસે જ છે કે જે નવા
વાિાવરણમાું સેટ થઈને બધાની સેવા કરે છે .
કોઈની દીકરી દુુઃખી કરિા પહેલા પોિાની હસિી બહેનનો ચહેરો યાદ કરજો, િમારી દહિંમિ નદહ
થાય એને દુુઃખી કરવાની.!
એક લીલા પાનની અપેક્ષા હોય, પરું ત ુ આખી વસુંિ ઘરે આવે એ દીકરી!!

દીકરી જે માુંગે િે લઇ આપજો, લગ્ન પછી િમે ચાહે કેટલ ું ુ પણ આપશો એ એવ ુંુ જ બોલશે,
“આની શુંુ જરૂર હિી પપ્પા?”.
દીકરો, મા-બાપને વવગમ માું લઇ જય, પણ વવગમ ને ઘરમાું લાવે એન ુંુ નામ દીકરી!!
ઈશ્વર પાસે કદી માુંગવાન ુંુ થાય િો એક દીકરીના માવિર બનવાન ુંુ વરદાન માુંગજો. ઈશ્વર
ુ થી િમારી ઝોળી ભરી દે શે
જગિના બધા સખ
એક અમદાવાદી મોટર સાઈકલ પર જિો હિો. િેની મોટર સાઈકલ એક માણસ પાસેથી પસાર
થઇ અને પેલા માણસન ુંુ ધોતિ્ ુંુ થોડુું ફાટી ગ્.ુંુ પેલાએ અમદાવાદીનો હાથ પકડીને ઉભો રાખયો
અને ધોિીયાના પૈસા માુંગ્યા. અમદાવાદીએ પ ૂછ્ ું ુ કેટલા રૂતપયા. પેલાએ કહ્ું ુ પચાસ રૂતપયા.
અમદાવાદીએ પચાસ રૂતપયા આપ્યા એટલે પેલાએ ચાલવા માુંડ્.ું ુ અમદાવાદીએ િેનો હાથ
પકડીને ઉભો રાખયો અને કહ્ું ુ પચાસ રૂતપયા ધોિીયાના આપ્યા છે િો ધોતિ્ ુંુ મારું ુ છે મને આપી

ુ ીમાું ભીડ એકઠી થઇ ગઈ હિી. પેલા માણસે કહ્,ું ુ ધોતિ્ ુંુ આપીશ િો હુું શુંુ નાગો નાગો
દે . ત્યાું સધ
જઈશ? અમદાવાદીએ કહ્ું ુ એની સાથે મારે શુંુ લેવાદે વા. ધોતિ્ ુંુ મારું ુ છે , મને આપી દે . પેલા

માણસે કહ્ું ુ આ પચાસ રૂતપયા લે, હુું ફાટે લ ું ુ ધોતિ્ ુંુ પહેરીને જિો રહીશ. અમદાવાદીએ કહ્ું ુ હવે

ધોતિ્ ુંુ મારું ુ છે , ૭૦૦ રૂતપયા લઈશ. જોઈએ િો બોલ!! પેલાએ ના છટકે ધોિીયાના ૭૦૦ રૂતપયા
આપવા પડયા. બોધ:અમદાવાદી સાથે માથાકટ
ૂ કરિા પહેલા સાિવાર તવચાર કરવો!!
પ્રશ્ન એ નથી કે આ વખિે ભાજપ કે કોંગ્રેસ કે બીજુ ું કોઈ આવે. મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ વખિે
"તશયાળો" આવશે કે નહીં..?
એક હોતશયાર છોકરીને લગ્નનો મિલબ સમજવવા કહ્.ું ુ િેણે કહ્,ું ુ “હજરો વખાણ કરિા
છોકરાઓનો ભોગ આપીને એક મ ૂરખની ટીકાઓ સાુંભળવી!”
સાુંજે શુંુ બનાવ,ુંુ બૈરાઓની આ સમવયાને “રાષ્ટ્રીય સમવયા” ઘોતષિ કરવામાું આવી છે
ગબ્બર: દકિને આદમી થે?

સાુંભા: સરદાર, દો

ુ ે ગીનિી નદહ આિી, દો દકિને હોિે હૈ?
ગબ્બર: મઝ
સાુંભા: દો, એક કે બાદ આિા હૈ સરદાર
ે
ગબ્બર: ઔર દો કે પહેલ?

સાુંભા: દો કે પહેલે એક આિા હૈ સરદાર
ગબ્બર: િો બીચમે કૌન આિા હૈ?

સાુંભા: સરદાર, બીચ મેં કોઈ નદહ આિા

ગબ્બર: િો દોનો એક સાથ ક્ ુંુ નદહ આિે?
સાુંભા: દો એક કે બાદ થી આ શકિા હૈ સરદાર, કયો કી દો એક સે બડા હૈ
ગબ્બર: દો એક સે દકિના બડા હૈ?

ુ કુ ત્તે, ગોલી મારની હૈ િો માર દે , તને
ુ તસફમ નમક બખલાયા હૈ, બદામ નદહ!
સાુંભા: સન
જજ: િે પોલીસ ઓદફસરના બખવસામાું સળગિી દીવાસળી શુંુ કામ મ ૂકી?
સુંિા: એમણે મને કહ્ું ુ હત ુંુ કે જમીન જો જોઈિા હોય િો પહેલા મારું ુ બખવસ ુંુ ગરમ કરવ ુંુ પડશે!
મમ્મી: જે મારી વાિ માનસે અને ઉલટા જવાબો નદહ આપે િેને સારી ગીફ્ટ આપીશ
પપ્પ:ુ લો કરો વાિ, આ રીિે િો બધી ગીફ્ટ પપ્પા જ લઇ જશે!
ઘાયલ પતિને હોસ્વપટલમાું એડતમટ કરિા જ ડોર્કટરે પેશડટની પત્નીને બોલાવી પ ૂછ્,ું ુ મેડીકલેમ
કે કઈ ખરું ુ ? િો સારવાર સારી થાય અને િમારે ખચમની બચિંિા ના રહે!

પત્ની: ડૉર્કટર સાહેબ, સારવાર બારવાર, મેદડકલેમ છોડો, LIC છે , િેના પર ધ્યાન આપો!
ડુબકી લગાવી ગુંગામા એ પાપ ધોઈ આવ્યો અને પાછ એ ધોયેલા પાપોન ુંુ ગુંગાજળ ભરી આવ્યો!
વાહ રે મનષ્ુ ય... વાહ..!!

દદી(ઓપરે શન પછી): ડોર્કટર સાહેબ, હવે મને િદ્દન સારું ુ થઇ જશે ને!

સામેથી જવાબ આવ્યો: બેટા, ડોર્કટર સાહેબ િો ધરિી પર જ રહી ગયા છે , હુું િો બચત્રગપ્ુ િ છે !

એક અમેદરકન, એક રતશયન, એક જમમન અને એક પટે લને ઈડટરવ્્ ુંુ માટે બોલાવવામાું આવ્યા.
િેમને સવાલ પ ૂછવામાું આવ્યો કે સૌથી ઝડપી વવત ુ કઈ. અમેદરકને કહ્,ું ુ “તવચાર” સૌથી ઝડપી
હોય છે , રતશયાને કહ્,ું ુ “આંખન ુંુ મટકુું ”, જમમને કહ્,ું ુ “લાઈટ”. ચોથા પટે લે કહ્,ું ુ “ડાયેદરયા”.
Why? asks the interviewer? Patel said, Because, before I could THINK,

BLINK, or TURN ON THE LIGHT, I already done it.! Patel is now manager
in Wal-Mart.!
ુ ાફરી રોજ કરવાનીને
જજિંદગી જીવી જણો નદહિર બસના કું ડકટર જેવ ુંુ જીવન બની રહેશે, મસ
જવાન ુંુ કયાુંય નહીં!!
ુ બ રાિે ૮ થી ૧૦ ફટાકડા ફોડી શકાશે. િો હુું એમ પછ
ુ કે છે લ્લો ફટાકડો
સતુ પ્રમકૉટમ ના ચકુ ાદા મજ
૦૯:૫૯ એ સળગાવ્યો હોય ને ૧૦:૦૧ એ ફૂટે િો ચાલે કે ઠારીનાખવાનો.....? કીટલીવાળાના
વકીલ જેટલીને કોઈ પ ૂછો િો ખરા!!
વિમમાન સુંજોગોને લક્ષમાું લઈને બહેનોને સ ૂબચિ કરવામાું આવે છે કે બ્લાઉઝના કોઠા,
બાયના, કટોરી વગેરેના માપ ઘેરથી લઈને આવવા. અમે કે અમારી દુકાનનો કોઈ વટાફ કોઈ પણ
માપ લેશે નહીં...ભીખો દરજી “#MeToo”
િેકઅપ થાય ત્યારે િમારી ગલમફ્રેડડન ુંુ #NOC જરૂરથી લઇ લેજો. નહી િો નીકટના ભતવષ્યમાું
#me_too નાું આંદોલનનો તશકાર થઇ જશો!!

જયોતિષ: િમારી કુું ડળીમાું પષ્ુ કળ ધન છે
છગન: એ િો બધ ુંુ ઠીક છે મહારાજ, પણ એ બિાવો કે મારી કુું ડલીમાુંથી એને મારા બેંક
એકાઉડટમાું ટ્રાડવફર કેવી રીિે કરું ુ ?

Martin Luther king said, "If you can’t Fly, run; If you can’t Run, walk; If you
can’t Walk, Crawl; But Keep Moving.
"सांता: “ओ र्ा ठीक है लर्
ू रा साहब, पर जाना ककथ्र्े है ?"

ુ ુ મળી ગયા કહે ત ુંુ દારુ પીએ
દારુની દુકાનેથી દારુની બોટલો લઇ ઘર બાજુ જિો હિો ત્યાું ધમમગર

ુ ુ કહે િે પણ નકમ માું જશે.
છે લપોડ નકમ માું જઈશ. મેં કહ્ું ુ કે કોઈ દારુ વેચે છે િેન ુંુ શુંુ થશે?. ધમમગર
ુ ુ કહે એ પણ
મેં કહ્ું ુ િેની બાજુની દુકાનમાું કાુંદા,બટે ટા અને લસણ વેચે છે િેન ુંુ શુંુ થશે?. ધમમગર

ુ ુ કહે
સો ટકા નકમ માું જશે. મેં કહ્ું ુ િેની આગળ એક નાચવાવાળીન ુંુ ઘર છે િેન ુંુ શુંુ થશે?. િો ધમમગર
બધા નકમ માું જશો. મેં કહ્ું ુ િો પછી નકમ માું જવામાું વાુંધો શ ુ છે ? દારુવાળો ત્યાું છે , કાુંદા-બટે ટા

ુ ુ ત્યારથી
અને લસણવાળો ત્યાું છે , નાચવવાળી ત્યાું છે , િો પછી એ િો વવગમ જ થ્ ુંુ ને! (ધમમગર
મારી સાથે બેસે છે , બે ત્રણ પેગ પીવે છે ને સલાડ કાપી આપે છે . સેલ્ફી લેવાની ના પાડે છે એટલે
લીધી નથી.
જહેર જગ્યાએ બોડમ મારવામાું આવ્્,ુંુ "નો પાદકિંગ". "પાદકિંગ કરનારને ૨૦૦નો દું ડ". કોઈએ ધ્યાન
ન આપ્્,ુંુ બધાએ ત્યાું જ પાકમ ક્.ું ુ

બોડમ બદલવામાું આવ્્,ુંુ "પાદકિંગ" ચાિ "૨૦૦રૂ.". કોઈએ પાકમ ન ક્.ું ુ આ છે આપણી
માનતસકિા.!!
ભારિીયુઃ િમે રવિાની કઈ બાજુએ વાહન હુંકારો છો...?
અમેદરકનુઃ જમણી બાજુએ... િમે...?
ભારિીયુઃ કું ઈ નક્કી નહીં...
અમેદરકનુઃ એટલે...?
ભારિીયુઃ એટલે એમ કે સામેવાળો કઈ બાજુએથી આવી રહ્યો છે એની પર આધાર રાખે છે ...

A question was asked why Women don't confide in their Husbands about their problems and
frustrations. Someone answered, 'You cannot discuss your Malaria with the Mosquito!'

કીડા મારવાની દવામાું કીડા પડી ગયા, નવાઈ લાગે છે ને? CBI v/s CBI, આન ુંુ નામ તવકાસ!!
છગન: જજ સાહેબ, દદવાળીમાું કઈ સાઈઝના દીવા પ્રગટાવી શકાય?
જજ: કેમ િારે શુંુ કામ છે ?

ુ સાઈઝના દીવાથી એડટારટીકાનો બરફ પીગળી જય છે
છગન: આ િો પાછું િમે કહેશો કે અમક
એટલે પ ૂછી લીધેલ ું ુ સારું ુ !!
ુ ીમ કોટે ? દદવાળી માટે ...
ભાઈ સક્કરપારા મોહનથાળ કે મઠીયાુંની કઇ સાઈઝ રાખવાની કીધી સપ્ર
જો કોઇ નવાું તનયમ આવ્યાું હોય િો કેજો..!!
એક અફવા..દીતપકા અને રણવીર ૧૪મી નવેમ્બરે લગ્ન કરી રહ્યા છે , કારણ કે કોઈ “નહેરુ”
જયુંિીને યાદ નદહ કરે ...મોદીની ચાલ(કોંગ્રેસીઓ)
ચાણક્યએ કહ્ું ુ છે ત્યાું નહી જવ ુંુ જયાું આપણ ુ માન ના હોય.

એક પરણેલો પરુ ુ ષ: લે, અમારે પોિાના ઘરે પણ નદહ જવાન.ુ .!!
ુ રજી: કૌન બનેગા કરોડપતિમાું અતમિાભ બચ્ચન સામે બેઠો.
કેવટો મખ
અતમિાભ: આપ જયાદા સે જયાદા દકિને પેગ પીકર આઉટ હો જયેંગે.
૧ – એક પેગ
૨ – દો પેગ
૩ – િીન પેગ
૪ – ચાર પેગ
ુ રજી: એક પેગ
કેવટો મખ

અતમિાભ: યે કેસે હો શકિા હૈ, આપ તસફમ એક પેગમેં કેસે આઉટ હો શકિે હો?
ુ રજી: મેં ઘર સે આંઠ પેગ મારકે આયા હુું!!
કેવટો મખ
એક માજી બસમા ચડયા, બસ ખીચો ખીચ ભરે લી હિી. માજીને બેસવા માટે કોઈએ જગ્યા ના
આપી િો બસના ડ્રાઈવરે બોનેટ ઉપર ગાદલી નાખી માજીને બેસાડયા. બસ ઉપડી બીજ વટોપે
ઉભી રહી. એક દે ખાવડી અને જવાન છોકરી બસમા ચડી. એને જોિા જ ચાર જણા ઉભા થઇ ગયા
અને કહ્ું ુ કે અહીં બેસી જવ. છોકરી સુંવકારી હિી િેણે બેસવાની ના પાડી. માજી ધીરે થી બોલ્યા
બેસીજ બેટા અત્યારે સમય છે માટે બેસી જ. 30''' 40" વરસ પછી બોનેટ ઉપર જ બેસવાનો
વારો આવશે.

એક કુું વારાની જહેરાિ, ગૃહકલેશ માટે “કડયા જોઈએ છે ..!!”
એક ભાઈ: રાહુલ ગાુંધી નો નુંબર છે ?
બીજ ભાઈ: કેમ?
પહેંલા ભાઈ: ખાલી પ ૂછવ ુંુ હત ુંુ કે દોઢ િોલાની સોનાની ચેન બનાવવા કેટલા બટાકા જોઈશે.
દદવાળી પર પત્નીને આપવી હિી..!!
ુ ી દે શની બચિંિામાું કામ કરે છે
ભાજપી: મોદીજી િો ૧૮-૧૮ કલાક સધ
ુ ીના વડાપ્રધાનો ઘાુંસ કાપિા હિા? મોદી િો પોિે કરે લા કામોની બચિંિામાું
કોંગ્રેસી: િો આજ સધ
એ બાબિમાું કેવી રીિે ઢાુંકપીછો કરવો એની મથામણમાું ૧૮-૧૮ કલાક પ્રયત્નો કરે છે !!
સી.બી.આઈ.નાું આલોક વમામ અને અવથાનાને મધરાિે જ કેમ રજ પર ઉિારી દે વાના કાગળો
આપવામાું આવ્યા? લોકો પણ ખરા ખરા સવાલ પ ૂછે છે , ચોકીદાર િો રાિે ચોકી કરે િો રાિે જ
ુ ો હોય!!
કાગળો આપેને, દદવસે િો બબચારો સિ
ુ ; યોગી સરકારનો એક વધ ુ તનણમય. “Diwali” શબ્દમાું “Ali” શબ્દ આવે છે એટલે
િેકીંગ ડ્ઝ
દદવાળીન ુંુ નામ બદલીને “દીનદયાળ દદયા-બત્તી ધ ૂમધડાકા પવમ” ઘોતષિ કરવામાું આવશે!!
ુ ીમ કોટમ
રામાયણમાું “ફટાકડા”નો ઉલ્લેખ નથી – સપ્ર
ુ ીમ કોટમ ”નો પણ ક્યાું ઉલ્લેખ છે ? – ફટાકડા પ્રેમી
િો રામાયણમાું “સપ્ર
ુ ્,ુ “બહન આપ
અમદાવાદમાું નવી નવી રહેવા આવેલ UPની ભાભીએ અમદાવાદી માસીને પછ
કરવાચૌથ કા વ્રિ નાહી કરિ હો કા?”.
માસી બોલ્યા: અરે ગાુંડી, બધી રીિે જોઇ િપાસી....ઓળખી પારખી....ને લીધો હોય...િેને ફરી
ફરીને ચાયણીમાું શુંુ જોવાનો?
િાજ પરણેલા પતિ પત્ની હળવી પળોમાું મીઠી મધરુ ી વાિો કરિા હિા ત્યારે ...
પત્ની: લગ્ન પછી જજિંદગી કેવી લાગે છે ???
પતિ: બબલકુ લ " કાસ્શ્મર" જેવી લાગે છે .....જન ુંુ

પત્ની: હુું કાઈ સમજી નહી, ચોખખ ુ કહોને..!!
ુ સરુ િી અને આંિક એક જ વથળે ...!!
પતિ: ખબ
અત્યારના છોકરાવ ઓછા માર્કસમ આવે િો આત્મહત્યા કરી લે છે અને એક અમે હિા કે અમારા
માકમ સ જોઈને ટીચસ આત્મહત્યા કરવાન ુંુ તવચારી લેિા, આ રખડેલ ને આટલા આવ્યા ક્યાુંથી??
ઉિરાણમાું પિુંગ નહીં ચગાવવાના(પક્ષીઓ ઘવાય), દીવાળીમાું ફટાકડા નહીં ફોડવાના(પ્રદૂ ષણ
થાય), હોળીમાું પાણી નહીં વાપરવાન(ુ પાણીનો બગાડ થાય), િો શ ુ અમારે વાર-િહેવારે દારુ જ
પીધા કરવાન?
ુંુ પાછા અદે ખવાઓ એના પર પણ પોલીસની ધોંસ વધારવા મુંડી પડે છે !!

