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િનવેદન
ગુજરાતી સાિહ યમાં રમુજનો ફાલ તો ઘણો ઊતરે છે
પણ આવા સંગ્રહ પે બહધ
ુ ા પ્રિસ ધ થતો નથી. વતર્માનપત્રો
કે સામિયકોમાં અવારનવાર પાંચ સાત ટુચકા કોઈ િવભાગમાં
પ્રિસ ધ થાય છે ખરા. ક્યારે ક કોઈ લેખને અંતે ખાલી રહેતી
જગા પ ૂરવા પણ કેટલાક તંત્રી: સંપાદકો આ ટુચકાઓનો
ઉપયોગ કરતા હોય છે .
સૌરા ટ્રમાં આવી રમુજોના સમરં ભો પણ યોજાતા હોય
છે અને એની ઓિડયો એને વીિડયો પણ બનતી અને વેચાતી
હોય છે .
આવા સંજોગોમાં આવા રમુજી ટુચકાઓનુ ં એક પુ તક
પ્રિસ ધ કયુર્ં હોય તો કેવ ું એવો મને િવચાર આ યો. આ પુ તક
એ િવચારના પિરપાક પે આપની સમક્ષ રજુ કરી ર ો .ં
આપ સૌનો સારો પ્રિતભાવ મળશે તો આવુ ં બીજુ ં પુ તક પણ
પ્રિસ ધ કરવાની મારી ઈ છા છે .
ઈંગ્લે ડ, અમેિરકા તથા ઓ ટ્રે િલયા વગેરે દે શોમાંના
વાંચકો પણ આ પુ તકનો લાભ લઈ શકે એ આશયથી મારાં
બીજાં પુ તકોની મ આને પણ અમેિરકાના િક્રયેટ પેસના
મા યમથી પ્રિસ ધ કરી ર ો .ં
આ પુ તક મુસાફરીમાં કે કામમાં યાં કંટાળો આવે
યારે બે ઘડી પાંચસાત પાનાં ફેરવીને મનને પ્ર િ લત
કરવામાં આપને મદદ કરશે એની મને ખાતરી છે .
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મારે એ વીકારવુ ં જોઈએ કે આમાં મારંુ કહેવાય એવુ ં
બહુ ં ઓ ં છે . આ પુ તકમાં છે કાંઈ છે તે સાિહ યને ખ ૂણે
ખાંચરે થી એકઠું કરીને, ટાઈપ કરીને, યવિ થત ગોઠવીને મેં
આમાં રજૂ કયુર્ં છે .
આ રમુજી ટુચકાઓને િવષયવાર જુદા જુદા િવભાગો
પાડીને મ ૂકવાની સલાહ એક િમત્રે આપેલી પણ એક જ
િવષયની રમુજો સામટી વાંચતાં વાંચક કંટાળી જાય ને એને
હસવાને બદલે ગુ સે થવાનુ ં મન ન થાય એટલે મેં એ
િવચારને પડતો મ ૂક્યો છે .
મને લાગે છે કે આવી િવભાગ પાડયા િસવાયની રમુજો
વાંચકને પ્ર િ લત અને હસતો રાખવામાં મદદ પ થશે.
આપનુ ં કોઈ સ ૂચન હોય તો મને આ સરનામે
જણાવશો. jd4books@gmail.com
હુ ં

ં આપનો

જયંતીભાઈ પટે લ
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'આ મનુ ં ભાડું કેટલું છે ?'
'૧૦૦૦ િપયા.'
'પણ હુ ં તો કિવ

,ં કાંઈક વાજબી….'

'તમારે છ મિહનાનુ ં ભાડું એડવા સ આપવુ ં પડશે…'
¤¤¤
પ ની: ‘કહુ ં

ં સાંભળો છો?’

પિત: ‘હં…..’
પ ની: ‘અ યારે માકટમાં તેજી ઘણી છે . તમે પ્રોપટ માં
ઈ વે ટ કરો.’
પિત: ‘પહેલાં ત ું પ્રોપર-ટી (ચા) તો બનાવતાં શીખ,
પછી મને પ્રોપટ ની િશખામણ આપ .’
¤¤¤
િશક્ષક: ‘આિફ્રકાના અનેક િવ તારોમાં િનશાળ જ નથી.
તો કહો આપણે શાને માટે પૈસા બચાવવા જોઈએ?’
એક િવ ાથીર્: ‘સાહેબ, આિફ્રકા જવા માટે.’
¤¤¤
છગન: ‘દાક્તર જ દી આવો. મારો દીકરો રે ઝર
ગળી ગયો છે .’
દાક્તર: ‘હુ ં તરત જ આવુ ં
કયુર્ં છે ?’

લેડ

ં પણ તમે એ અંગે કાંઈ

છગન: ‘હા મેં ઈલેક્ટ્રીક શેવરથી દાઢી કરી લીધી છે .’
¤¤¤
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છગન (ડોક્ટર સાહેબને): ‘મને છે લા પંદર િદવસથી
મારા પલંગ નીચે કોઈ હોય એવો ભાસ થાય છે . તેની દવા
શુ?ં અને ખચર્ કેટલો થશે?’
ડૉક્ટર: ‘દસ હજાર.’
મ યો.

થોડા િદવસો પછી છગન ડોક્ટર સાહેબને ર તામાં
ડોક્ટર: ‘છગનભાઈ, તમે તો પછી આ યા જ નહીં!’
છગન: ‘સાહેબ 100 .માં પતી ગયુ.’ં
ડૉક્ટર: ‘કેવી રીતે?’

છગન: ‘િમ ીને બોલાવીને પલંગના ચારે ય પાયા
કપાવી નાખ્યા!’
¤¤¤
છોકરી: ‘તું મને પ્રેમ કરે છે ?’
છોકરો: ‘હા, વહાલી.’
છોકરી: ‘તું મારા માટે મરી શકે?’
છોકરો: ‘ના, હુ ં અમરપ્રેમી

.ં ’
¤¤¤

ચંદુ ઑિફસે જવા નીક યો. એની મ મીએ ક :ું ‘બેટા,
ચા પીવી છે ?’
‘ના મ મી! ચા પીને ઑિફસે જવાનુ ં મને ગમતું નથી.’
‘કેમ, બેટા?’
‘કારણ કે ચા પીધા પછી મને ઊંઘ નથી આવતી….’
¤¤¤
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સોનુએ મોનુને પ ૂછયુ:ં ‘ત ું પરણી તો ગયો પણ
ઘરવાળીનુ ં નામ તો કહે.’
મોનુ: ‘ગ ૂગલ.’
સોનુ: ‘આવુ ં નામ કાં?’
એટલે.’

મોનુ: ‘તમે એક સવાલ પ ૂછો તો દસ જવાબ આપે છે
¤¤¤

રામુ ઝાડ પર ઊંધો લટકતો હતો. યામુએ આ જોયુ.ં
એટલે પ ૂછ :ું ‘તું ઝાડ પર ઊંધો થઈને કેમ લટકી ર ો છે ?’
યામુ: ‘માથાના દુઃખાવાની ગોળી ખાધી છે , તે ક્યાંક
પેટમાં ન જતી રહે એટલે….’
¤¤¤
ખેતીવાડી કૉલેજનો ગ્રે યુએટ થઈને તાજો જ પાછો
ૂ ને કહે: ‘તમારા લોકોની ખેતી
ફરે લો કિપલ પાડોશના ખેડત
કરવાની પ િત હજુ સાવ જૂનીપુરાણી છે . મને ખાતરી છે કે
પેલી જામફળીમાંથી દસેક િકલો જામફળ પણ તમે નહીં લેતા
હો.’
ૂ બો યો, ‘એ સીતાફળી છે .’
‘વાત તો ખરી છે .’ ખેડત
¤¤¤
અબજોપિત જય પોતાના ીમંત િમત્ર વીરુને કહી ર ો
હતો કે ‘હુ ં સવારે મારી કારમાં બેસીને નીક ં તો સાંજ સુધીમાં
મારી અડધી િમલકત પણ ન જોઈ શકું.’
વીરુ: ‘એમાં કઈ મોટી વાત છે . મારી પાસે પણ એવી
ખટારા કાર છે .’
¤¤¤
દાંતના ડૉકટર: ‘તમારો દાંત કાઢી નાખવો પડશે.’
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દદ : ‘કેટલા પૈસા થશે?’

ડૉક્ટર: ‘પાંચ સો િપયા.’
દદ : ‘આ પચાસ િપયા લો. દાંતને ઢીલો કરી દો,
પછી તો હુ ં જાતે કાઢી લઈશ….’
¤¤¤
પ ની: ‘આ શુ ં લા યા છો?’
પિત : હુ ં નાટકની િટિકટો લા યો

.ં

પ ની: ‘વાહ! હુ ં હમણાં જ તૈયાર થવા માંડુ

.ં ’

પિત: ‘હા, એ બરાબર, અ યારથી તૈયાર થા તો ત ું
તૈયાર થઈ રહીશ. કારણ કે િટિકટો આવતીકાલની છે .’
¤¤¤
એક બહુ પૈસાદારની દીકરીને ગરીબ કુટુંબ િવશે
િનબંધ લખવાનો હતો. એણે િનબંધ આ રીતે લખવા માંડયો:
‘એક ગરીબ કુટુંબ હત.ું એમાં મા ગરીબ હતી, તેનાં બે બાળકો
ગરીબ હતાં, એમનો રસોયો ગરીબ હતો ને એમનો માળી પણ
ગરીબ હતો....’
¤¤¤
પિત: ‘તું નકામી લમણાઝીંક કરે છે . આ કૂતરાંને ત ું
ક્યારે ય કશુ ં શીખવી શકવાની નથી!’
પ ની: ‘તમે વ ચે ન બોલો. એમાં ધીરજની જ ર છે .
તમારી સાથે મારે કેટલો સમય બગાડવો પડયો હતો?’
¤¤¤
ચમનાના થોબડા સામે જોતાં ફોટોગ્રાફરે પુછ :ું ‘તારે
નાનો ફોટો પડાવવાનો છે કે મોટો?’
‘નાનો ફોટો, લીઝ.’
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‘તો તારા મોટા મોટા હોઠવા ં મોઢું બંધ રાખ.’
ફોટોગ્રાફરે મો બગાડતાં જવાબ આ યો.
¤¤¤
દાક્તર: ‘જોયુ ં ને પળે જી પાળવાથી કેટલો ફાયદો થાય
છે ! હવેથી તમે દાદરો ચઢી ઊતરી શકશો.’
છગન: ‘આભાર દાક્તર સાહેબ, પંદર િદવસથી દોરડું
પકડીને બેબે માળ ચઢવા ઊતરવાનુ ં ને બારીમાંથી અંદર
પેસવા નીકળવાનુ ં બહુ અઘરંુ પડત ું હત.’ું
¤¤¤
નટુ: ‘કેમ આટલો બધો મઝ
ં ૂ ાયેલો દે ખાય છે ?
ગટુ: ‘ઘેર તારી ભાભી સાથે ઝઘડો થઈ ગયો હતો.
એણે અઠવાિડયા સુધી નિહ બોલવાની ધમકી આપી છે .‘
કર!’
છે !’

નટુ: ‘અરે એ તો આનંદની વાત છે ! અઠવાિડયુ ં જલસા
ગટુ: ‘શેના જલસા! આ

અઠવાિડયાનો છે લો િદવસ
¤¤¤

ચમનાએ ગેસ પાઈપ લાઈન કંપનીમાં ફોન કય :
‘હલો, જ દીથી આ સરનામે પહ ચો અમારી ગેસ પાઈપ
લાઈન લીક થઈ છે .’
‘તમે કાંઈ કયુર્ં છે ખરંુ ?’ ગેસ કંપનીવાળાએ, એણે
સલામતીનાં કયાં પગલાં લીધાં એ માટે પ ૂછ .ું
‘અરે , હા મેં પાણીની ડોલ લીકેજ નીચે મ ૂકી દીધી છે .’
ચમનાએ ઉતાવળે જવાબ આ યો.
¤¤¤
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ુ પ્રદે શની
ગટુએ એના િપતાને ક :ું ‘મોટો થઈને હુ ં વ
સફરે જવા માગું .ં એને માટે મેં અ યારથી જ તાલીમ લેવાનુ ં
નક્કી કયુર્ં છે .’
િપતા: ‘ત ું તાલીમ કેવી રીતે લેવા માગે છે ?’
ગટુ: ‘તમે મને રોજ પાંચ િપયા આપજો. હુ ં એનાથી
આઈ ક્રીમ ખાઈશ એટલે યાંની ઠંડીની મને અસર જ ન
થાય.’
¤¤¤
એક ગાંડાએ બીજાને ક :ું ‘હા, હા સ ૂયર્ જ છે ભાઈ.’
બીજો: ‘ના, ના ચંદ્ર છે ચંદ્ર.’
બ ે વ ચે ખાસી ખેચતાણી ચાલી. અંતે એમણે હતી
એટલી બુિ વાપરીને ત્રીજા કોઈને પ ૂછ :ું ‘અરે ભાઈસાબ, આ
સ ૂયર્ છે કે ચંદ્ર?’
ત્રીજો: ‘મને ના પ ૂછશો. હુ ં અહીં નવો નવો આ યો

.ં ’

¤¤¤
પેલી એક વાત તો જાણીતી જ છે કે દાક્તરના અક્ષરો
તો કેમી ટો જ ઉકેલી શકે. આવો જ અનુભવ અમારા દાક્તર
મનસુખને થયેલો.
એમને એક સભામાં ભાષણ આપવાનુ ં હત.ું એમણે
મહેનત કરીને એમના ભાષણના મુ ા એક કાપલી પર લખી
રાખ્યા હતા. પણ યારે એ ભાષણ આપવા ઊભા થયા યારે
જ કમબખ્તી ઊભી થઈ. એમનુ ં લખેલ ું એમને જ ઉકલે નહીં.
છે વટે એમણે માઈક પરથી એનાઉ સ કરવું પડ :ું
‘સભામાં કોઈ કેમી ટ છે ?’
¤¤¤
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મો ટુ: ‘જો હુ ં બસમાં ચઢું કે બસ મારી પર ચઢે, એમાં
ફેર શુ?ં ’
કપાશે.’

િપ ટુ: ‘કોઈ ફેર નહીં. બંનેમાં િટિકટ તો તારી જ
¤¤¤
‘ચીકી, તું ચોકલેટ કેમ ખાતી નથી?’ મ મીએ પુછ .ું
'મ મી, બુિધયાને આવવા દે .'
'કેમ?' મ મીએ નવાઈથી પુછ .ું

‘ચોકલેટનો વાદ યારે જ સારો લાગે છે યારે બીજો
કોઈ જોઈ ર ો હોય.' ચીકીએ હસતાં હસતાં જવાબ આ યો.
¤¤¤
ખરો?’

દદ : ‘આ જોખમી ઑપરે શનમાંથી હુ ં બચી શકીશ

સ યર્ન: ‘તમે ચોક્કસ બચી જશો કારણ કે આવા
ઑપરે શનમાં બચવાના ચા સ દસે એક હોય છે ને તમે મારા
દસમા દદ છે .’
¤¤¤
એક દા િડયાને પોલીસે અટકા યો: ‘ક્યાં જાય છે ?’
દા િડયો: ‘દા ના ગેરફાયદા િવશે લેકચર સાંભળવા.’
પોલીસ: ‘અ યારે રાત્રે?’ ?
દા િડયો: ‘હા. ઘરે જાઉં

.ં ’
¤¤¤

ટીના: ‘અચાનક તું બહુ બચત કરવા માંડી છે ને કંઈ!’
મીના: ‘હા, મારા પિતની છે લી ઈ છા એ જ હતી.
ડૂબતી વખતે તેઓ એમ જ કહેતા ર ા, બચાવો…બચાવો….’
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¤¤¤
દરે ક મા એવું ઈ છે છે કે પોતાને મ યો એના કરતાં
વધારે સારો વર પોતાની દીકરીને મળે ને પુત્રને પોતાના
વી સમજુ અને ઘરરખ્ખુ પ ની મળે .
¤¤¤
લગ્નજીવનની સફળતાનુ ં રહ ય માત્ર ત્રણ જ શ દોમાં
રહેલ ું છે : ‘ઓકે, ખરીદી લે….’
¤¤¤
ટીચર: ‘ ના બ ે હાથ ન હોય એને િહ દી અને
અંગ્રેજીમાં શુ ં કહેવાય?’
ટીનુ: ‘િહ દીમાં ‘ઠાકુર’ અને ઈંગ્લીશમાં ‘હે ડ ફ્રી!’
¤¤¤
બહેને ભાઈને પ ૂછ :ું ‘મારી પાસે બધા રં ગ છે આ
િચત્રમાં ભરવા માટે , બતાવ કયો રં ગ આ િચત્રમાં ભરંુ ?’
ભાઈએ જવાબ આ યો: ‘પણ એક રં ગ તો નથી.’
બહેન: ‘કયો રં ગ?’
ભાઈ: ‘સુરંગ.’
¤¤¤
સારંુ !’

પ ની: ‘તમારી સાથે જીવવા કરતાં તો મોત આવે તો

પિત: ‘મનેય એવુ ં જ થાય છે કે આનાં કરતાં તો મરી
જાઉં તો સારંુ .’
પ ની: તો તો ભૈ સાબ મારે મરવુય
ં નથી.’
¤¤¤
મેં પાણી સાથે વોડકા લીધો ને ચડી ગઈ,
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મેં પાણી સાથે હી કી લીધી ને પછી ચડી ગઈ,

વળી મેં પાણી સાથે રમ લીધો ને ચડી ગઈ, ચાલો
હવે આજથી સોગંધ ખાઉં ં કદી પાણી નિહ લઉં.
¤¤¤
ગયા

અમેિરકન, રિશયન અને ભારતીય એક એવા દે શમાં
યાં ડોલરનો વરસાદ પડતો હતો.
ટલું વતુળ
ર્ દોરીને ક ું કે

અમેિરકને એક ટે ડીયમ
આમાં પડે એટલા બધા મારા.
રિશયને મોટા ગામ
ટલા પડે એટલા મારા.

ટલું વતળ
ર્ ુ દોરીને ક ું કે આમાં

ભારતીય શાંિતથી બેઠો હતો.
ધીમે રહીને તે ઊભો થયો. િખ સામાંથી પેન કાઢીને
જમીન પર એક ટપકું કયુર્ં અને બો યો: ‘આની બહાર ટલા
પડે એટલા બધા મારા!’
¤¤¤
પોતાના નવા િશ યને બોિક્સંગ અંગે બધી સમજણ
પાડીને મા ટરે ક :ું ‘તારો કોસર્ પ ૂરો થયો. બોલ તારે બીજુ ં
કંઈ જાણવુ ં છે ?’ ?
િશ ય: ‘સર, આ કોસર્ પત્ર યવહારથી શીખી શકાય?’
¤¤¤
‘એકાઉ ટ ટ નવલકથા કેમ વાંચતા નથી.’
નથી.’

‘કારણ કે એમાં પાન નંબર િસવાય ક્યાંય આંકડા હોતા
¤¤¤

હસતાં હસતાં સુિખયાં થયાં

15

બૉસ: ‘અમે એક એવા કમર્ચારીની શોધમાં છીએ
ખ ૂબ જવાબદાર હોય.’
ઉમેદવાર: ‘તમારી શોધ પ ૂરી થઈ ગઈ સમજો. આ
પહેલાં હુ ં
કંપનીમાં હતો યાં કોઈ પણ ભ ૂલ થાય તેને માટે
હુ ં જ જવાબદાર રહેતો…’
¤¤¤
હા ય-પ્રેમ ની ભષા છે .
હા ય- દય જીતવાની કળા છે .
હા ય-તમારી પ્રિતભામાં વધારો કરે છે .
તો હવે આજથી બ્રશ કરવાનુ ં ચાલુ કરી દો.
¤¤¤
યાયાધીશ: ‘ચોરી માટે તને ત્રણ વષર્ની સખત કેદની
સજા ફરમાવવામાં આવે છે .’
ચોર: ‘માય લોડર્ , ચોરી તો મારા ડાબા હાથે કરી છે તો
આખા શરીરને સજા શા માટે?’
યાયાધીશ: ‘સારંુ , તો તારા ડાબા હાથને સજા થશે, જા.
ચોર પોતાનો લાકડાનો ડાબો હાથ કાઢી આ યો અને ચાલતી
પકડી.’
¤¤¤
એક સુદર
ં
છોકરીએ કિરયાણાનો થોડોક
પોતાની ગલીના એક છોકરા પાસે મંગા યો…

સામાન

છોકરો યારે સામાન લેવા ગયો તો ૩૦ િપયા ઓછા
પડયા. એટલે એણે પોતાની પાસેથી તે ચ ૂકવી દીધા.
ઘેર પાછા ફરીને છોકરાએ એ છોકરીને ક :ું ‘૩૦
િપયા ઓછા હતા, મેં આપી દીધા…’
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છોકરીએ સાંભળીને બોલી: ‘આઈ લવ ય ૂ.’

એ સાંભળીને છોકરો બો યો: ‘વાયડી થા મા…આ પ્રેમબ્રેમ પછી કર , પહેલાં 30 િપયા લાવ.’
¤¤¤
એક કંપનીનો માિલક એના દો તને: ‘થાકી ગયા, યાર.
કેટલાય સમયથી એકાઉ ટ ટને શોધીએ છીએ.’
દો ત: ‘પણ મને તો યાદ છે કે તમે કેટલાક સમય
પહેલાં એક એકાઉ ટ ટને નોકરીમાં રાખ્યો હતો. તેન ુ ં શુ ં થયુ?’
ં
‘એની જ તો આ રામાયણ છે . અમે એને જ ચાર
મિહનાથી શોધીએ છીએ.’
¤¤¤
ગટુ: ‘અ યા િચંટુ, તને ખબર છે , મ મી અને પ ની
વ ચે શો તફાવત?’
િચંટુ: ‘ના, શુ ં તફાવત ?’
ગટુ: ‘મ મી રડતા રડતા આ દુિનયામાં આપણને લાવે
છે . યારે પ ની એ ખ્યાલ રાખે છે કે આપણુ ં રડવાનુ ં ક્યાંક
બંધ ના થઈ જાય!’
¤¤¤
છે .’

માિલક: ‘આ

તેં રોટલી પર વધારે ઘી લગાવી દીધુ ં

નોકર: ‘ભ ૂલ થઈ ગઈ. કદાચ મેં તમને ભ ૂલમાં મારી
રોટલી આપી દીધી છે .’
¤¤¤
બે બાળકો ડૉક્ટરના િક્લિનકની બહાર બેઠા હતા.
એક બાળક રડતો હતો.
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બીજો: ‘કેમ રડે છે ?’
પહેલો: ‘આ
કાપીને લડ લેશે.’

મારો

ડ ટે ટ થવાનો છે મારી આંગળી

બીજો પણ રડવા માંડયો: ‘અરે , ત ું કેમ રડવા માંડયો?’
‘તને ખબર છે આ

મારો ય ૂરીન ટે ટ છે .’
¤¤¤

સંતા તેને સાસરે ગયો.
સાસુએ સાત િદવસ સુધી પાલકની ભાજી ખવડાવી.
સંતા આખરે કંટા યો.
આઠમા િદવસે સાસુએ પ ૂછ :ું ‘જમાઈ, આ
આવુ ં

શુ ં ખાશો?’

સંતા: ‘મને પાલકનુ ં ખેતર દે ખાડી દો, જાતે જઈને ચરી
.ં ’
¤¤¤

‘તમે બેઉ અદાલતની બહાર જઈને સમાધાન કેમ નથી
કરી લેતાં?’
ટાછે ડાની અરજી કરનારાં એક દં પતીને
યાયમ ૂિતર્એ ક .ું
‘નામદાર, અમે એ જ કરી ર ાં હતાં, પણ યાં જ
પોલીસે અમને જાહેર શાંિતનો ભંગ કરવા માટે પકડયાં!’
¤¤¤
લગ્નો વગર્માં ગોઠવાય છે એવું કહેવાય છે ,
અને લગ્ન પછી નકર્ ન ુ ં િનમાર્ ણ થાય છે .
¤¤¤
ુ િમનાર છે .’
િશક્ષક: ‘િદ હીમાં કુતબ
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મો ટુ કલાસમાં સ ૂઈ ગયો હતો. િશક્ષકે એને જગાડયો
અને ગુ સામાં આવીને પ ૂછ :ું ‘મેં હમણાં શુ ં ક ?ું ’
મો ટુ ઊંઘમાંથી ઊઠયો અને બો યો: ‘િદ હીમાં કુ ા
િબમાર છે .’
¤¤¤
છગનનુ ં ઓપરે શન કરવા માટે ડોક્ટર જયારે બેહોશીનુ ં
ઈ ક્શન લગાવવા ગયા યારે એકાએક છગન બો યો:
‘ડોક્ટર સાહેબ, એક િમિનટ જરા ઉભા રહો!’
કાઢ .ું

ડોક્ટર ઊભા રહી ગયા. છગને પોકેટમાંથી તેન ુ ં પસર્

આ જોઈને ડોક્ટર સાહેબ બો યા: ‘અરે ભાઈ, ફીની ક્યાં
ઉતાવળ છે ? લઈ લઈશું એ તો…’
છગન: ‘ફી ની તો મને પણ ઉતાવળ નથી, ડોક્ટર
સાહેબ. હુ ં તો મારા િપયા ગણી ર ો !ં ’
¤¤¤
ગટુ: ‘મારી પ નીની યાદશિક્ત ભયંકર ખરાબ છે .’
નટુ: ‘કેમ? એમને કશુ ં યાદ નથી રહેત ું કે શુ?ં ’
ગટુ: ‘ના યાર, એને બધુ ં જ યાદ રહે છે .’
¤¤¤
એક આંકડાશા ીને એવી ટે વ કે યાં ર તા ક્રોસ થતા
હોય યાં ઝડપથી કાર ચલાવીને રોડ ક્રોસ કરી લે.
એક દો તે આનુ ં કારણ પ ૂછ ું તો કહે: ‘આંકડાશા
ચોખ્ખું કહે છે કે મોટાભાગના અક માત આવાં ક્રોિસંગ પર જ
થતા હોય છે .’
¤¤¤
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એક મ છર છગનને િદવસે કરડ .ું

છગને એને પ ૂછ :ું ‘ત ું તો રાત્રે કરડે છે ને? આ
િદવસે કેમ?’
મ છર: ‘શું કરંુ ? ઘરની પિરિ થિત બહુ ખરાબ છે ….
આજકાલ ઑવરટાઈમ કરવો પડે છે …!’
¤¤¤
િશક્ષકે ગોપીને ક :ું ‘ચાલ, હુ ં આ
.ં બતાવ, આપણા પ્રધાનમંત્રી કોણ છે ?

તારુ જી.કે ટે ટ કરંુ

ગોપી: ‘મને નથી ખબર, સાહેબ.’
િશક્ષક: ‘હવે, એ તો ખબર હશે કે તારા પ પાની
બાઈકને એક િકલોમીટર જતાં કેટલો સમય લાગે છે ?’
ગોપી: ‘મને નથી ખબર.’
છે ?’

િશક્ષક: ‘સારુ, બતાવ તારી મરધી કેટલા ઈંડાં આપે
ગોપી: ‘સર, એ પણ નથી જાણતો.’

િશક્ષક: ‘હુ ં તને એક િદવસ આપુ
પ ૂછીશ, ઘરે થી યાદ કરી લાવ .’

, કાલે હુ ં તને ફરી

સાં
ગોપીએ ઘરે જઈને મ મીને પ ૂછ :ું ‘મ મી,
આપણા પ્રધાનમંત્રી કોણ છે ?’
મ મી: ‘બેટા, મનમોહન િસંહ.’
ગોપીએ વાડામાં જઈને જોયુ ં કે મરધીએ કેટલા ઈંડા
આ યાં છે ? અને પછી પ પાને પ ૂછ ું કે તમારી બાઈકને એક
િકલોમીટર જતાં કેટલો સમય લાગે છે ?
કયુ?
ર્ં ’

બીજા િદવસે િશક્ષકે ક :ું ‘બતાવ ચાલ તે શુ ં યાદ
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ગોપી તરત જ ઊભો થઈને બો યો: ‘મેડમ, પ્રધાનમંત્રી
મનમોહનિસંહે 50 િમિનટમાં 20 ઈંડાં આ યાં.’
¤¤¤
પ્રેમ િસગાર

વો છે .આગ સાથે શ થાય,

ધુમાડા સાથે આગળ વધે
ને રાખ સાથે સમા ત થાય.
કોઈ વાંધો નિહ હુ ં તો ચેઈન મોકર

.ં

¤¤¤
ગયાં!

એક છોકરીના લગ્ન એક વહેમી માણસ સાથે થઈ
એ આિફસ ગયો યાંથી ફોન કય પ નીને: ‘કયાં છે ?’
પ ની: ‘ઘરે .’
પિત: ‘િમક્સર ચલાવી બતાવ.’
પ નીએ િમક્સર ચાલુ કયુ.ર્ં અવાજ આ યો: ગરુરુરુ.
બીજા િદવસે પણ ફોન કય : ‘ક્યાં છે ?’
પ ની: ‘ઘરે .’
પિત: ‘િમક્સર ચલાવી બતાવ.’
પ નીએ િમક્સર ચાલુ કયુ:ર્ં ગરુરુરુરુ
એક દીવસે એ સીધો ઘરે જ પહ ચી ગયો ...
નોકરાણી ઘરમાં હતી.
પિત: ‘શેઠાણી કયાં છે ?’

‘એ તો તમે આિફસ ગયા યારે જ િમક્સર લઈને
નીકળી ગયાં.’
¤¤¤
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એક જણે પોતાના િમત્ર પાસે કબ ૂલાત કરી: ‘ધોબી
પાસે કપડાં ધોવરાવીને, હૉટલનુ ં ખાઈને અને કાણાંવાળાં
મોજા પહેરીને હુ ં કંટાળે લો, એટલે પછી પરણી ગયો.’
‘મા ં, એ તો અચરજ કહેવાય!’ િમત્રે જવાબ વા યો,
‘કેમ કે એ જ કારણોસર મેં તો ટાછે ડા લીધા!’
¤¤¤
બે સમાજક યાણ અિધકારીઓ પસાર થતા હતા યાં
બાજુમાંથી અવાજ આ યો: ‘કોઈ મને મદદ કરો. કોઈ બદમાસે
મારો પગ ભાંગી નાખ્યો છે ને મને લ ૂટી લીધો છે .’
બેય જણા એની નજીક ગયા. એને જોયો ને પાછા
પોતાને ર તે પડયા. ર તામાં એક જણ બીજાને કહે: ‘ ણે આ
કામ કયુર્ં હોય એ જો મળી જાય તો એને સુધારવાનુ ં કામ
કરવા વું પ ૂ ય જગતમાં બીજુ ં કાંઈ નથી.’
¤¤¤
યુવતી: ‘કાલે મારો બથર્-ડે છે .’
યુવક: ‘એડવા સમાં હેપી બથર્-ડે.’
યુવતી: ‘શુ ં િગ ટ આપીશ?’
યુવક: ‘શું જોઈએ?’
યુવતી: ‘િરંગ.’
યુવક: ‘િરંગ આપીશ, પણ ફોન નહીં ઉપાડતી. એમાં
બેલે સ નથી.’
¤¤¤
ભાડૂત: ‘બહાર ભારે વરસાદ પડે છે અને છતમાં
કેટલીય જગ્યાએથી પાણી પડે છે , એ મેં તમને અનેક વાર
કીધેલ ું છે ; તો આમ ક્યાં સુધી ચાલશે?’
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મકાનમાિલક: ‘મને
હવામાનશા ી થોડો !ં ’

કેમ

ખબર

પડે?

હુ ં

કાંઈ

¤¤¤
સંતા: ‘આ ડૉક્ટરો ઑપરે શન કરતાં પહેલાં દદ ને
બેહોશ કેમ કરી દે છે ?’
બંતા: ‘જો દરે ક યિક્ત ઑપરે શન કરવાનુ ં શીખી જાય
તો પછી એમનો ધંધો કેવી રીતે ચાલે?’
¤¤¤
છોકરો ઈિતહાસની ચોપડી વાંચી ર ો હતો, એટલામાં
તે મઝ
ં ૂ વાયો એટલે તેનાં પ પાને તેણે પ ૂછ :ું ‘પ પા તમે
ક્યારે ય ઈિજ ત ગયા છો?’
પ પા: ‘ના, કેમ શુ ં થયુ?’
ં
છોકરો: ‘તો પછી તમે આ મ મીને ક્યાંથી લા યા?’
¤¤¤
નટખટ નીતાના પ પાએ ક ું : ‘મને સંગીત પ્ર યે ખ ૂબ
જ રસ છે . મારી નસેનસમાં સંગીત જ સંગીત છે !’
‘હા પ પા, તમે રાત્રે ઉંઘી જાઓ છો યારે તમારી બધી
જ નસોમાં રહેલ ું સંગીત નસકોરાં ારા પ્રગટ થવા લાગે છે !’
¤¤¤
વરરાજા લગ્ન સમયે ઘોડા પર કેમ બેસતા હશે?
છે લો ચા સ છે ભાગી

ટવાનો માટે .
¤¤¤

એક વખત ત્રણ છોકરા લેકને િકનારે ફરતા હતા યાં
તેમણે કોઈની ચીસો સાંભળી: ‘બચાવો, બચાવો.’
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એમણે યાં જઈને જોયુ ં તો એક માણસ ડૂબતો હતો.
તેમણે કૂદી પડીને એને બચાવી લીધો. પછી એમને ખબર પડી
કે એ તો પ્રેિસડે ટ હતા. એમણે છોકરાઓને ક :ું ‘તમે મારો
જાન બચા યો છે . કહો હુ ં તમારે માટે શુ ં કરંુ ?’
એક છોકરો કહે: ‘મારે બોટ જોઈએ છીએ.’
બીજો છોકરો કહે: ‘મારે ટ્રક જોઈએ છીએ.’
ત્રીજો કહે: ‘અમારા ત્રણેયની કબર પર મ ૂકવા માટે ના
અમારા નામના પ થર કોતરાવી આપો.’
એની આવી માગણીથી ગચ
ં ૂ વાતાં પ્રેિસડે ટ કહે: ‘આવી
બેહદ
ુ ી મગણી કેમ?’
તો પેલો કહે: ‘અમે તમને ડૂબતા બચા યા છે એમ
જાણશે તો અમારો બાપ અમને જીવતા જ નહીં મ ૂકે.’
¤¤¤
યુવતી: ‘જો

તને તો નરકમાં પણ જગ્યા નહીં મળે .’

યુવક: ‘ભલે ને! કોઈ િચંતા નહીં. કારણ કે હુ ં બધી
જગ્યાએ તારી સાથે આવવા પણ નથી માગતો!’
¤¤¤
છગન ફેસબુક વાપરતો પણ જયારે જયારે ‘લોલ (lol)’
લખેલ ું જુએ યારે િવચારે કે આ લોલ એટલે શુ ં હશે?
બહુ િવચારીને એને લાગ્યુ ં કે લોલ એટલે ‘લો સ ઓફ
લવ’ થતું હશે.
એકવાર એની ગલર્ ફ્રે ડને એણે આ રીતે મેસેજ કય :
‘િપ્રયે, મારા જીવનની એક માત્ર છોકરી ત ું જ છો… LOL’
¤¤¤
માિલક તેનાં નોકરને: ‘અહીં બહુ બધા મ છરો
ગણગણી ર ાં છે , ત ું બધાને મારીને પાડી દે .’
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માિલક: ‘અરે રામુ, તને મેં મ છરોને મારી નાંખવાનુ ં
ક ’ું ત,ું તેં હજુ સુધી એ કયુર્ં નથી?’
રામુ: ‘માિલક મ છરોને તો મેં મારી નાખ્યાં. આ તો
એમની પ નીઓ છે , િવધવા થયા પછી રોઈ રહી છે .’
¤¤¤
‘ત ું તો બહુ સરસ િ વિમંગ કરે છે …. ક્યાં શીખ્યો?’
‘પાણીમાં… બી

ક્યાં?’
¤¤¤

એક નેતાજી એક વખત ગાંડાની હૉિ પટલની મુલાકાતે
ગયા હતા. એમણે યાંના દાક્તરને પ ૂછ :ું ‘તમે કેવી રીતે
જાણી શકો કે દદ સાજો થઈ ગયો છે ?’
દાક્તર: ‘અમે એના હાથમાં એક કપ અને એક ચમચી
આપીએ છીએ અને એને પાણીથી ભરે લ ું ટબ ખાલી કરવાનુ ં
કહીએ છીએ.’
નેતાજી: ‘પછી એ ચમચીને બદલે કપથી ટબ ખાલી
કરવા માંડતો હશે.’
દાક્તર: ‘ના, એ ટબનો વા વ ખોલી નાખે છે .’
નેતા: ‘ટબ ખાલી કરવા માટેનો પણ વા વ હોય છે ?’
¤¤¤
કરે છે ?’

સંતા-(બંતાને): ‘તને

યારે ઠંડી લાગે છે યારે ત ું શુ ં

બંતા: ‘હુ ં િહટરની પાસે બેસી જઉં

.ં ’

સંતા: ‘તો પણ તારી ઠંડી ન ભાગે તો?’
બંતા: ‘પછી હુ ં િહટર ચાલુ કરી દઉં

.ં ’
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¤¤¤
પ પા: ‘સંજુ, જરા તારો મોબાઈલ આપ તો…’
સંજુ: ‘એક િમિનટ પ પા, િ વચ ઓન કરીને આપુ ં

.ં ’

એમ કહીને સંજુએ ધડાધડ આઈટમ ગ સર્ના ફોટા
ઉડાવી દીધા, બધી છોકરીઓના મેસેજ અને નંબર િડલીટ કરી
નાખ્યા. આવેલા કોલ િડલીટ કરી નાખ્યા અને મેમરી કાડર્
સુ ાં ફોમેર્ટ કરી નાખ્યુ.ં
‘હા, પ પા, હવે યો…’
ુ . કંઈ નહીં…. આ તો મારી ઘિડયાળ
પ પા: ‘થેં …
બંધ પડી ગઈ છે એટલે માત્ર ટાઈમ જોવો હતો.’
¤¤¤
મરઘીએ બાજ સાથે લગ્ન કયાર્ં
મરઘો ગુ સે થઈ બો યો: ‘અમે મરી ગયા’તા?’
મરઘીએ ક :ું ‘હુ ં તો તારી સાથે જ લગ્ન કરવા
માગતી હતી, પણ મારાં મ મી-પ પાની ઈ છા હતી કે છોકરો
એરફોસર્માં હોય.’
¤¤¤
પિતએ પર યાની પહેલી રાતે પ ની પાસે એક વચન
લીધેલ ું કે ઘરમાં એક ડ્રોવર એવું હોવું જોઈએ કે પ ની ક્યારે ય
એ ખોલે નહીં.
પ નીએ એને એવુ ં વચન આપેલ ું અને ત્રીસ વરસ
સુધી િનભાવેલ ું પણ ખરંુ . પણ એક િદવસ પિતથી એ ડ્રોવર
ખ ૂ લું રહી ગયેલ ું ને પ નીની નજર એમાં પડી તો એમાં
ગો ફના ત્રણ બોલ અને હજાર ડોલરની નોટો હતી. પ નીથી
ન રહેવાયુ ં એટલે છે વટે એણે પિતને આ અંગે પ ૂછ .ું
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પિત કહે: ‘મેં નક્કી કયુર્ં છે કે હુ ં તને ટલી વખત
બેવફા થાઉં એટલી વખત મારે એ ડ્રોવરમાં એક ગો ફનો
બોલ મ ૂકવો.’
પ નીને થયુ,ં ત્રીસ વરસમાં ત્રણ વખત એ તો
સામા ય કહેવાય. એણે પ ૂછ :ું ‘અને એમાં આ હજાર ડોલર છે
એનુ ં શુ?ં ’
‘એ તો એમ કે યારે એમાં ડઝન બોલ ભેગા થાય
યારે ડઝનના દસ િપયા પ્રમાણે વેચીને
પૈસા આવે તે હુ ં
તેમાં મ ૂકતો રહેલો તેના છે .’
¤¤¤
એક રે ટોર ટમાં ગ્રાહકે વેઈટરને પ ૂછ :ું ‘એક કૉફી
કેટલાની છે ?’
‘પચાસ િપયાની…..’
‘આટલી બધી મ ઘી! સામેની દુકાનમાં તો પચાસ
પૈસાની છે ….’
વેઈટર: ‘એ તો ફૉટોકૉપીની દુકાન છે …. જરા બોડર્ તો
બરાબર વાંચો!’
¤¤¤
ડૉક્ટરે દદ ની સંપ ૂણર્ તપાસ કયાર્ પછી ક :ું ‘આ કોઈ
જૂની બીમારી છે ણે તમારી શારીિરક અને માનિસક શાંિત
છીનવી લીધી છે .’
‘ભગવાનને ખાતર ધીરે બોલો. આ િબમારી બહાર બેઠી
છે .’ દદ એ ગભરાતાં ક .ું
¤¤¤
સં કૃતના ટીચરે પ ૂછ :ું ‘તમસો મા
આનો અથર્ શુ ં થાય?’

યોિતર્ગમય….
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ટુડ ટે ફટ દઈને કીધુ:ં ‘તમે સુવો, મા! હુ ં યોિતને ઘરે
જઈને આવુ ં .ં ’
¤¤¤
સર: ‘ચંદ્રગુ ત મૌયર્ કોણ હતા?’
િવ ાથીર્: ‘સર, ગણપિત બા પા મૌયાર્ ના ભાઈ હશે!’
¤¤¤
મગન: ‘મમતાભરી, બુિ ધશાળી,
એ બધાં િવશેષણોથી પર એવી ત ું છો.’

પાળી ને વહેલભરી

મ તાની: ‘એક તું જ મને આવું વહાલભયુર્ં કહે છે
એટલે જ ત ું મને બહુ ં ગમે છે .’
¤¤¤
કલાસમાં અંગ્રેજીના િશક્ષક બાળકો પાસે ગુજરાતીમાંથી
અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરાવી ર ા હતા.
િશક્ષકે િચંટુને ક :ું ‘હુ ં તને મારી નાખીશ’નો અંગ્રેજીમાં
અનુવાદ કર.’
િચંટુ: ‘અંગ્રેજી ગયુ ં તેલ લેવા, એકવાર મને હાથ તો
અડાડી જુઓ!’
¤¤¤
છગન:
અમદાવાદમાં.’

‘હુ ં

જનમ
્ ય
્ ો

મુબ
ં ઈમાં

પણ

ભ યો

મગન: ‘તો તો તારે િનશાળે આવવા-જવામાં કેટલી
બધી વાર લાગતી હશે નહીં?’
¤¤¤
એક ભાઈની પ ની ખોવાઈ
ખોવયાની જાહેરાત િવિચત્ર રીતે છપાવી.

ગઈ.

અખબારમાં
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‘મારી પ ની પાંચ િદવસથી ગુમ થયેલ છે . જો કોઈ
યિક્ત તેની ભાળ મેળવવાની કોિશશ કરશે કે ભાળ મેળવી
આપશે તે પોતાના જાનથી હાથ ધોઈ બેસશે.’
¤¤¤
રાતના ત્રણ વગ્યે મોટે લના ડે ક ક્લાકર્ પર ફોન
આ યો: ‘બાર કેટલા વાગ્યે ખુલશે?’
ડે ક ક્લાકર્ : ‘બપોરના બાર વાગ્યે.’
એકાદ કલાક પછી ફરીથી એવો જ ફોન આ યો ને ડે ક
ક્લાક એવો જ જવાબ આ યો. આવું બેત્રણ વાર બ યુ ં એટલે
ક્લાકર્ ગુ સે થઈને બો યો: ‘જો તમારાથી રાહ ન જોવાતી હોય
તો હુ ં મ સવીર્સને મોકલુ.ં તમારે
જોઈએ તે એની પાસે
મંગાવી લેજો.’
‘મારે કશું મંગાવવુ ં નથી. મારે તો બારમાંથી બહાર
નીકળવું છે .’ પોલાએ ક .ું
¤¤¤
સેમસંગે પહેલાં ‘એસ-ટુ’ મોડલ બહાર પાડ ,ું પછી
‘એસ-થ્રી’ અને હવે ‘એસ-ફોર’.
લાલુયાદવ કહે છે : ‘અગર હમ રે લવે મંત્રી હોતા તો
સેમસંગ પે કોપીરાઈટ કા કેસ કર દે તા! હમરે સારે લીપર
કોચ કા નામ ચ ૂરાતે હૈ…..’
¤¤¤
સંતા: ‘મત આપવા માટે સરકારે ૧૮ વષર્ની ઉમર
નક્કી કરી છે . પણ લગ્ન કરવા માટે ૨૧ વષર્ની ઉંમર કેમ
નક્કી કરી છે ?’
બંતા: ‘જો ભાઈ, સરકારને ખબર છે કે દે શ સંભાળવો
સહેલો છે પણ પ ની સંભાળવી બહુ અઘરી છે .’
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¤¤¤
એક કંજૂસ મરણપથારીએ બ ૂમો પાડવા લાગ્યો: ‘મારાં
પુત્ર, પુત્રી ક્યાં છે ?’
પ પા!’

દીકરો અને દીકરી બો યાં: ‘અમે અહીંયા જ છીએ,
‘તમારી મ મી ક્યાં છે ?’
એની પ ની બોલી: ‘હુ ં પણ અહીં તમારી પાસે જ

.ં ’

‘નાનો ભાઈ અને ભાભી ક્યાં છે ?’
છીએ.’

તેઓ બો યાં: ‘અમે અહીં તમારી બાજુમાં જ બેઠાં

કંજૂસ બો યો: ‘ડફોળો! તમે બધાં અહીં બેઠાં છો તો
અંદરના મમાં પંખો કેમ ચાલુ છે ?’
¤¤¤
તખુભા નોકરી માટે ઈ ટર યુ આપવા ગયા.
‘મે આઈ કમ ઈન?’
ઑિફસર: ‘વેઈટ લીઝ…’
તખુભા: ’76 િકલો 500 ગ્રામ. શુ ં સાહેબ, જોખી જોખીને
નોકરી દે વા બેઠા છો?’
¤¤¤
મગન સવારમાં ઊઠયા યારે એનુ ં માથુ ં ભારે લાગતું
હત.ું મો ધોઈને એ નીચે ઊતય યારે એની પ ની કેતકીએ
કૉફીનો મગ ધરતાં એને ક :ું તમારે પીવામાં કાળજી રાખવી
જોઈએ. કાલે રાતે બૉડર્ ની િમિટંગમાં તમે બધા મે બરોની
હાજરીમાં તમારા બૉસનુ ં અપમાન કરી નાખ્યુ.’ં
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મગન: ‘હા સાલું એ ખરાબ થઈ ગયુ,ં પણ ત ું તો સાથે
હતી ને. તે તારે સંભાળી લેવ ુ ં હત ું ને!’
‘તે મેં સંભાળી લીધું યારે તો તમારી નોકરી સલામત
રહી ને! બધા વેરાયા પછી હુ ં બૉસને બાજુના મમાં લઈ ગઈ
ને એમને કલાક મહેનત કરીને મતેમ શાંત પાડયા યારે એ
તમને નોકરીમાં ચાલુ રાખવામાં મા યા. પછી તો એમણે
એમની ગાડીમાં આપણને ઘેર મ ૂકી જવાની યવ થા પણ કરી
આપી.’
¤¤¤
રીના: ‘હુ ં એક એવા ખુશ િમજાજ યિક્ત સાથે લગ્ન
કરવા માગું ં કે
સારંુ ગાતો હોય, સારો ન ૃ યકાર હોય, મને
રોજ નવી નવી જગ્યાઓ દે ખાડે, દર અઠવાડીયે િફ મ બતાવે,
દુિનયાભરની વાતો કરે , હુ ં બોલવાનુ ં કહુ ં તો જ બોલે અને હુ ં
ચ ૂપ રહેવાનુ ં કહુ ં તો તે ચ ૂપ થઈ જાય.’
રીટા: ‘મારા માનવા મ ૂજબ તને પિત નહી પણ
ટીવીની જ ર છે .’
¤¤¤
સંતા એક પ્રવચન સાંભળીને ઘરે આ યો કે તરત તેની
પ નીને તેડી લીધી.
િપ્રતો: ‘કેમ, આ
આ યું છે ?’

ગુરુજીએ રોમા સ પર પ્રવચન

સંતા: ‘ના, ગુરજીએ ક ું છે પોતાનુ ં દુ:ખ પોતે
ઉપાડો…’
¤¤¤
યાં

મગન: ‘આ આપણે િસ વર કોઈન બારમાં જઈએ.
ટલું પીવું હોય એટલું પીવાનુ ં મફતમાં મળે છે .’
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ભગો: ‘એવું તે કંઈ હોત ું હશે! ત ું યાં કદી ગયો છે

મગન: ‘હુ ં તો હજુ સુધી યાં ગયો નથી પણ મારી બૈરી
યાં કાયમ જાય છે ને ગળા સુધી મફતમાં ઢીંચીને આવે છે .’
¤¤¤
ગયો.’

છગન: ‘આ

તો અિમતાભ બ ચના ઘરે ફોન લાગી

મગન: ‘હોય કાંઈ તમેય શુ ં ફકાફક કરો છો!’
છગન: ‘ના, ના ઐ યાર્ એ જ ક :ું તમારો ફોન
પ્રિતક્ષામાં છે , કૃપા કરી ચાલુ રાખો!’
¤¤¤
બંતાએ હજામતની દુકાન ખોલી અને સંતા દાઢી
કરાવવા આ યો.
બંતા: ‘મુછ રાખવી છે ?’
સંતા: ‘હા રાખવી છે .’
બંતા: (મુછ કાપીને) ‘લે, ક્યાં રાખવી છે ?’
¤¤¤
લડ

ડૉક્ટર: ‘બુટાિસંગ, આપ કા ઔર આપ કી બીબી કા
ૂપ એક હી હૈ.’

બુટાિસંગ: ‘હોના હી ચાિહયે, બીસ સાલ સે મેરા ખ ૂન
જો પી રહી હૈ.
¤¤¤
છગન: ‘મેં તમારી દુકાનના જાણીતા િડટરજ ટથી મારંુ
શટર્ ધોયુને
ં ચડી ગયુ.’ં
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દુકાનદાર: ‘એમાં આટલી િચંતા શું કામ કરો છો? તો
હવે તમે પણ તેનાથી જ નાહી લો ને!’
¤¤¤
એક ડોક્ટરના િક્લિનક બહાર બહુ ભીડ હતી.
એક ભાઈ આગળ જતા હતા પણ લોકો તેને પકડી
પાછળ ધકેલી દે તા.
આમ લગભગ પાંચેકવાર બ યુ.ં આથી ગુ સામાં તે
ભાઈ બો યા: ‘આ આખો િદવસ બધા લાઈનમાં જ ઊભા
રહેજો આ મારંુ િક્લિનક જ નહીં ખોલુ.ં ’
¤¤¤
સા ટાિસંગ ચાલતો જઈ ર ો હતો યાં એક કાર
બાજુમાં આવીને ઊભી રહી ગઈ અને કારમાંથી બંટાિસંગે
પ ૂછ :ું ‘સાંટા, તારે િલ ટ જોઈએ છીએ?’
સા ટાિસંગ: ‘ના રે , મારે િલ ટની શી જ ર છે . તને તો
ખબર જ છે કે હુ ં ગ્રાઉ ડ લોર પર રહુ ં .ં
¤¤¤
એક યિક્તનો પગ લીલો થઈ ગયો, ડોક્ટર કહે: ‘ઝેર
ચડ ું છે , કાપવો પડશે..’
કાપી નાખ્યો!
થોડા િદવસ પછી બીજો પણ લીલો.
તેને પણ કા યો.
તે યિક્ત લાકડાના પગ પર આવી ગઈ!
થોડા િદવસ પછી લાકડાના પગ પણ લીલા!
ડોક્ટર કહે: ‘હવે ખબર પડી! તમારી લગ
ં ૂ ીનો રં ગ જાય
છે ! ખોટી મહેનત કરાવી ને!’
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¤¤¤
સંતાિસંહ ખતરનાક વાઘણ ખરીદી લા યો. લોકોએ
તેને આ પ્રકારની ખરીદી િવશે પુછ .ું
સંતા કહે: ‘મારી પ ની બે મિહના પહેલાં મરી ગઈ.
તેના જવાથી મને ઘરમાં બહુ સુન ુ ં સુન ુ ં લાગતું હત.’ું
¤¤¤
જોની સાહેબનો કાર એક્સીડંટ થયો.
તેમનુ ં માથુ ં ડેશ બોડર્ સાથે અથડાઈ ગયુ ં અને તે
બેહોશ થઈ ગયા.
હોશ આવતાં તેણે પ ૂછ :ું ‘હુ ં ક્યાં

?ં ’

‘ મ નંબર બાવીસમાં.’
‘હૉિ પટલના કે

લના?’
¤¤¤

બુ ાિસંગ પોતાની નવી જ મારુિત લઈને જલંધર ગયા
હતા તે છે ક ચાર િદવસે પાછા આ યા.
સા ટાિસંગ: ‘અરે યાર, ઈતને િદન

ું લગા દીએ?’

બુ ાિસંગ: ‘યે મારુિતવાલે ભી કમાલ હૈ. આગે જાને કે
લીયે ચાર ચાર ગેયર લગાયે હૈ મગર પીછે જાને કે લીયે એક
હી ગેયર લગાયા હૈ.’
¤¤¤
ગ્રાહક: ‘મારે એક પલંગ ખરીદવો છે , પરં ત ુ તે મજબ ૂત
હોય તે જ રી છે , તેનો ઉપયોગ મારો દીકરો અને વહુ
કરવાનાં છે .’
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દુકાનદાર: ‘અરે સાહેબ, હુ ં એવો મજબ ૂત પલંગ
બનાવીશ કે તમારો દીકરો તો શુ ં પણ આખા ઘરનાં બધાં વહુ
સાથે સ ૂશે તો પણ નહીં ત ૂટે !’
¤¤¤
સંતાના તા તરમાં લગ્ન થયાં હતાં તો પણ તે મોડે
સુધી ઑિફસમાં રોકાતો. આથી તેના અિધકારીએ તેના મોડે
સુધી રોકાવાના કારણ િવશે પ ૂછ .ું
સંતા: ‘મારી પ ની પણ નોકરી કરે છે . અમારા બંને
વ ચે એવુ ં નક્કી થયુ ં છે કે
ઘરે વહેલ ું પહ ચે તે રાતનુ ં
જમવાનુ ં બનાવે.’
¤¤¤
બુટાિસંગ: ‘કાલે હુ ં બેિટંગમાં આઠસો િપયા હારી ગયો.
બ યું એવુ ં કે ઈિ ડયાની જીતશે એમ માનીને મેં એના પર
પાંચસો િપયા લગાડેલા.’
કરતારિસંગ: ‘પણ ત ું તો કહે છે કે તેં પાંચસો િપયા જ
લગાવેલા, પછી આઠસો કેમના હારી ગયો?’
બુટાિસંગ: ‘રાતે હાઈલાઈટ પર પણ મેં ઈિ ડયા પર
ત્રણસો લગાડેલા ને!’
¤¤¤
માનવી લગ્ન શા માટે કરે છે ?
માનવી લગ્ન એટલે કરે છે કે મ ૃ યુ બાદ જો વગર્માં
જાય તો આનંદનો અનુભવ કરે ને જો નકર્ માં જાય તો યાં
તેને ઘર વુ ં વાતાવરણ મળે .
¤¤¤
એક દદ નસર્ને: ‘પાણી આપો.’
નસર્: ‘તરસ લાગી છે ?’
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દદ : ‘નહીં ગ ં ચેક કરવુ ં છે લીક તો નથી થઈ ગયુ ં
¤¤¤

બુટાસંગને હજુ એ નથી સમજાત ું કે એની બહેનને બે
ભાઈ હોય તો પોતાને એક જ બનેવી કેવી રીતે હોઈ શકે?
¤¤¤
વેઈટર (ગ્રાહકને): ‘તમે સમોસા અને પકોડાં મંગા યાં
અને અંદરથી જ ખાધાં, ને બહારનુ ં ખાવાનુ ં તો એમ જ રહેવા
દીધુ.ં એમ કેમ કયુ?ર્ં ’
ગ્રાહક: ‘મને ડોક્ટરે મને બહારનુ ં ખાવાનુ ં ખાવાની
મનાઈ કરી છે .’
¤¤¤
સંતા બંતા અને તેનો િમત્ર મોટરસાઈકલ પર િત્રપલ
સવારીમાં જતા હતા તે જોઈ પોલીસે રોક્યા. ‘તમને ખબર
નથી િત્રપલ સવારી નો દં ડ ભરવો પડે છે ?’
‘અમને ખબર છે અમે જતા નથી અમારો આ િમત્ર
જાય છે . અમે તો એને મ ૂકવા જઈ ર ા છીએ.’
¤¤¤
એક િભખારીને એક િદવસ િભખમાં એક પૈસો ન મ યો.
તેને ભગવાનને અરજ કરી: ‘હે ભગવાન, આ મને એક
િપયો મળી જાય તો તેમાંથી આઠ આના તારા.’
આગળ જતાં ર તામાંથી આઠ આના મ યા િભખારી
તરત બો યો: ‘હે ભગવાન ખરા છો તમે! આઠ આના પહેલેથી
જ કાપી લીધા!’
¤¤¤
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બુટાિસંગ (ટીવીના દુકાનદારને): ‘તમારી પાસે કલર
ટીવી છે ?’
‘હા, તમારે કેવ ુ ં જોઈએ છે ?’
થશે?’

બુટાિસંગ: ‘મારે ગ્રીન ટીવી જોઈએ છીએ. કેટલી િકંમત
¤¤¤

એક સુદર
ં
યુવતી બસ ટે ડ પર ઊભી હતી. તેને
જોઈને એક નવયુવાન બો યો: ‘ચાંદ તો રાત્રે નીકળે છે , આ
િદવસે કેમ નીક યો?’
યુવતી બહુ હાજરજવાબી હતી. તે બોલી: ‘અરે , ઘુવડ
તો રાત્રે બોલે છે , આ િદવસે કેમ બો યુ?’
ં
¤¤¤
બોયફ્રે ડ: ‘મારી ગલર્ફ્રે ડે મને િકસ કરી અને મારા હોઠ
બળી ગયા.’
અ ય દો ત: ‘એવુ ં તો કેવી રીતે બને?’
બોયફ્રે ડ: ‘એ એટલા માટે બને કે તે સમયે મારી ફ્રે ડ
િબ ગો રે ડ િચલી િચ સ ખાઈને આવી હતી.’
¤¤¤
એક િબહરી બસમાં ચઢયો ને જોયુ ં તો એમાં બધા
સરદારજીઓ જ હતા. બધા વારા ફરતી જોક્સ કહેતા હતા.
એમાં આ િબહારીનો વારો આ યો. એને
જોક્સ
આવડતા હતા એ બધા સરદારજીના જ હતા. એણે િવચાયુર્ં કે
સરદારજીને બદલે િબહારીને મ ૂકીને જ કોઈ જોક કહેવી વધારે
સલામત હતી એટલે એણે જોક કહેવી શ કરી.
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હજુ તો એણે પહેલ ું વક્ય પ ૂરંુ ય નહોતું કયુર્ં યાં
પાછળથી અવાજ આ યો: ‘િબહારીની જોક્સ શા માટે ? અમે
સરદારજી શુ ં મરી પરવાયાર્ છીએ!’
¤¤¤
એક વાર એક ડાક્ટરે એક શરાબીને સમજાવીને
ક .ું ‘આ દા ની લત સારી નથી. એ માણસને ધીમે-ધીમે મ ૃ યુ
તરફ લઈ જાય છે .’
શરાબી: ‘મને પણ કોઈ જ દી નથી મરવાની.’
¤¤¤
સંતા: ‘યાર સંતા, ત ું િવદે શી ચેનલ જ કેમ જોવાનુ ં
પસંદ કરે છે ?’
બંતા: ‘અરે યાર, ત ું જાણતો નથી કે તેમાં દરે ક સમયે
ફ્રેશ માલ જોવા મળે છે .’
¤¤¤
એક સરદારજી લેનમાં આરામથી બેઠા હતા
એરહૉ ટેસે આવીને પ ૂછ :ું ‘આર ય ૂ રીલેિક્સંગ!’

યાં

પેલો કહે: ‘નો આઈ એમ સંતાિસંગ.’
¤¤¤
મુડેં નો ખરે ખર અક માત થયો? કે પછી એમની હ યા
કરવામાં આવી?
એક્સપટ માં જુદા જુદા મત છે . પણ એક મત કોમન
છે ... ''મુડં ે મુડં ે મિતિભર્ ાઃ''
¤¤¤
બદા ન
ંુ ી ઘટના. કહે છે કે બદાયુ ં િજ લામાં કસાર
ગામે બે મિહલાઓ કુદરતી હાજતે જવા નીકળે લી યારે
પોલીસો ારા એમનો બળા કાર અને પછી હ યા થઈ ગઈ.
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એ પછી એક એનજીઓ એ ગામમાં ઘેર ઘેર શૌચાલયો
બનાવવાની છે .
'મોદીજી, આપ કા સપના! બલા કારીય કી વજહ સે
સાકાર હોગા,... વહાં 'દે વાલય' સે યાદા 'શૌચાલય' હોગા!
એનજીઓની નવી પહેલ પછી યુપી સરકાર નવી
યોજના લાવવાની છે .
‘ક્યા આપ કો શૌચાલય બનવાને હૈ? તો િક્રપયા
પુિલસ સે બલા કાર કરવાયેં...’
¤¤¤
ગુજરાત ટુિરઝમનુ ં લોગન છે ઃ ખુ બુ ગુજરાત કી...
કેરળ ટુિરઝમનુ ં
લોગન છે : ગૉડઝ ઓન ક ટ્રી...
ઉ ર પ્રદે શનુ ં નવું લોગન શું હશે?
વાદા!

-દે વાલય સે

યાદા શૌચાલય, યે હૈ યુપી પુિલસ કા
¤¤¤

એક ખાસ મેસેજ પયાર્ વરણ પ્રેમીય કો...
'િસફર્ પેડ લગાના જરૃરી નહીં હૈ. આપ અપના મુહં બંધ
રખકર ભી 'પ્રદૂ ષણ' કમ કર સકતે હૈ. ધ યવાદ.''
¤¤¤
ગાિલબઃ ‘હમેં તો અપન ને લ ૂટા, ગૈંરો મેં કહાં દમ
થા... હમારી ક તી વહાં ડૂબી, જહાં પાની કમ થા...
પ નીઃ ‘તુમ તો થે હી ગધે, અકલ મેં કહાં દમ થા....
ું ગયે? જહાં પાની હી કમ થા!’
વહાં ક તી લે કે
¤¤¤
ડોસાઃ (સુરેશ દલાલની કિવતા બોલે છે ) ‘દિરયામાં
હોય એને મોતી કહેવાય. જાનમ, આંખોમાં હોય એને શુ?ં ’

ડોશીઃ
કહેવાય!’

(તબેથો
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એને

મોિતયો

¤¤¤
એક ક ડક્ટરનાં લગ્ન થઈ ર ાં હતાં,
ફેરા માટે તેની પ નીને યારે તેની પાસે લાવીને
બેસાડવામાં આવી યારે ક ડક્ટકર: ‘થોડી પાસે આવીને બેસ,
નહીં તો એક વધારે સવારી આવીને વચમાં બેસી જશે.’
¤¤¤
એક પાઠ એક ભ ૂલમાંથી શીખવા

વો છે .

એવી ભ ૂલ
કેજરીવાલે કરી અને મોદીએ ન કરી.. કે
યાં સુધી 'નવી નોકરી' ના મળે યાં સુધી 'જુની નોકરી'
છોડવી નિહ!
¤¤¤
કિવ: ‘સ ૂતેલી હોય તો સપનુ ં મોકલ, જાગતી હોય તો
તારી યાદ મોકલ, હસતી હોય તો ખુશી મોકલ, રડતી હોય તો
આંસુ મોકલ….’
પ્રેિમકા: ‘વાસણ ધોઉં

,ં એંઠવાડ મોકલુ?ં ’
¤¤¤

એક ટાિલયા સ જને ટી શટર્ પર સરસ લોગન
લખા યુ:ં 'ભગવાને થોડાં માંથા પરફેક્ટ બના યાં. બાકીનાં
બધામાં પોતાની ભ ૂલો પાવવા વાળ ઉગાડી દીધા.'
¤¤¤
નેતા અલગ અલગ ટાઈપ કે હોતે હ
(૧) 'જમીન' સે જુડે હએ
ુ ( સે ગોપીનાથ મુડેં )
(૨) 'જામીન' સે જુડે હએ
ુ ( સે કેજરીવાલ)
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¤¤¤
મિ લકા શ ૂિટંગ માટે રે વે ટેશને જઈ રહી હતી.
િભખારી: ‘બહેન, એક િપયો આપો ને.’
મિ લકાએ તેને . 1000 આપી દીધા.
િસ
છે .’

િુ રટી: ‘તમે તેને . 1000 કેમ આપો છો?’

મિ લકા: ‘આ

પહેલીવખત કોઈએ મને બહેન ક ું
¤¤¤

સા ટાિસંગ હૉિ પટલમાં બુટાિસંગની ખબર જોવા ગયા.
બુટાિસંગના મોમાં પાઈપ જોડેલી હતી એટલે એનાથી બોલી
શકાય તેમ ન હત.ું એણે ઝડપથી એક કાગળ પર કાંઈક
લખીને સા ટાના હાથમાં કાગળ પકડાવી દીધો.
સા ટાએ એ કાગળને િખ સામાં મ ૂકી દે તાં પ ૂછ :ું ‘એ
બધી વાત પછી પણ પહેલાં એ કહે કે હવે તને કેમ છે ?’
જવાબની રાહ જોતાં સા ટા તાકી ર ો હતો યાં જ
બુટાિસંગ મરણ પા યો. સા ટાને થયું કે એણે પેલા કાગળમાં
પોતાની અંતીમ ઈ છા જણાવી હશે એટલે એણે િખ સામાંથી
પેલો કાગળ કાઢીને વાં યો તો એમાં લખ્યુ ં હત:ું ‘ગધેડા, મારી
ઑક્સીજનની પાઈપ પરથી પગ હઠાવી લે.’
¤¤¤
કારિગલ યુ માં લડાઈ લડનારો એક જવાન પોતાના
ગામડાની
કૂલમાં ગયો.
કૂલના િપ્ર સીપાલ સ તાએ
છોકરાઓ આગળ એની ઓળખાણ આપતાં ક :ું ‘ઈન સે
િમિલયે, યે હૈ કારિગલ યુ કે શહીદ!’
¤¤¤
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કરણ: ‘આ શાકભાજીના ભાવ અચાનક કેમ વધી

આિલયા: ‘િસંપલ છે , કિપલ
બનાવવાનો એિપસોડ કય હતો ને!’

શમાર્ એ

ખાવાનુ ં

¤¤¤
કુણાલ: ‘મ મી, શુ ં બધી વાતાર્ ઓ: એક રાજા હતો..થી
શ થાય છે ?’
મ મી એ ક :ું ‘નહીં બેટા, એ તો બહુ જૂની વાત છે .
હવે તો વાતાર્ઓ
રાતે તારા પ પા સંભળાવે છે . 'આ
ઑિફસમાં જ રી કામ હત,ું એટલે રાત સુધી રોકાવુ ં પડ .ું ...'
થી શ થાય છે .’
¤¤¤
બુટાિસંગની પ નીને પેટપીડા ઊપડી હતી ને કોઈ પણ
િમિનટે ડીિલવરી થાય એમ લાગત ું હત.ું રઘવાયા થઈને
બુટાિસંગે હૉિ પટલમાં ફોન કય : ‘તા કાિલક એ યુલ સ
મોકલો. મારી બૈરીને પેટપીડા ઊપડી છે .’
ડૉક્ટર: ‘શુ ં આ એનુ ં પહેલ ું બાળક છે ?’
બોલું

બુટાિસંગ: ‘અરે મ ૂરખા, હુ ં બાળક નહીં પણ એનો પિત
.ં ’
¤¤¤

પ ની: ‘તને તો કહેતા હતા કે લગ્ન પછી હુ ં તને ડબલ
પ્રેમ કરીશ! તો હવે કેમ નથી કરતા?’
થશે!’

પિત: ‘મને થોડી ખબર હતી કે લગ્ન તારી જોડે જ
¤¤¤
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િફ મ િનમાર્ તાએ એક િફ મ બનાવી. તેન ુ ં નામ રાખ્યુ:ં
‘અલીબાબા અને વીસ ચોર’
ઉદઘાટનના સમયે કોઈકે િનમાર્ તાને પ ૂછ :ું ‘ભાઈ, અમે
તો એમ સાંભ યુ ં છે કે અલીબાબા અને ચાલીસ ચોર હોય,
પણ આ તમે અલીબાબા અને વીસ ચોર એવુ ં નામ કેમ
રાખ્યુ?’
ં
‘શું કરીએ ભાઈ?’ િનમાર્ તાએ ચોખવટ કરી: ‘બધી
મંદીની અસર છે !’
¤¤¤
બુટાિસંગે એક હોટે લમાં મ લીધી હતી. ડાયિનંગ
હૉલમાં જમવા ગયા યારે જ યા પછી હાથ ધોવા ગયા યારે
વૉશબેઝીન સાફ કરવા માંડયા. આ જોઈને હોટે લનો મેનેજર
દોડી આ યો: ‘અરે , સરદારજી યે આપ ક્યા કર રહે હે? આપ
તો હમારે ગે ટ હે.’
બુટાિસંગ: ‘આપને યે બૉડર્ જો લગાયા હે: વૉશ બેઝીન.
સો મેં બેઝીન કો વૉશ કર રહા હ.ુ ં ’
¤¤¤
અ પુ (નાના ભાઈને): ‘પ પુ, હુ ં ગીત ગાઉ યારે તું
બહાર કેમ ઊભો રહી જાય છે ?’
પ પુ: ‘આજુબાજુમાં રહેતા લોકોને એમ તો ન થાય ને
કે આવું બેસ ૂરંુ હુ ં ગાઉ !ં ’
¤¤¤
ટીચર (બંટીને): ‘બંટી તુ ક્લાસમાં કેમ ઊંઘે છે ?’
બંટી: ‘મેડમ, તમારો અવાજ ખ ૂબ સરસ છે . હુ ં તેને
સાંભળીને સ ૂઈ જઉં .ં ’
ટીચર: ‘તો અ ય લોકોને ઊંઘ કેમ નથી આવતી?’
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બંટી: ‘કારણ કે તેઓ તમને સાંભળતા જ નથી.’
¤¤¤
સા ટાિસંગ કારની બેટરી બદલાવવા ગયા. િમકેિનક
કહે: ‘એક્સાઈડ કી ડાલ દું?’
સા ટાિસંગ: ‘નહીં ભાઈ, દોનો સાઈડ કી ડાલ દે , વરના
ફીર બીગડ જાયંગી.’
¤¤¤
પત્રકાર (અિખલેશને): ‘તમે તો રા યમાં 24 કલાક
વીજળી આપવાનો વાયદો કય હતો ને? શુ ં થયુ ં તમારા આ
વાયદાનુ?’
ં
અિખલેશ: ‘મેં તો મારો વાયદો િનભા યો છે , આ અમે
આખા દે શમાં એક અઠવાિડયામાં 24 કલાક વીજળી આપીએ જ
છીએ.’
¤¤¤
ગયુ.ં

ગુજરાતી પ્રોફેસરની સાઈકલમાંથી કોઈ હવા કાઢી

પ્રોફેસરે કલાસમાં આવીને ગુ સો કંઈક આ રીતે યક્ત
કય : ‘મારી િ ચિત્રકાના અગ્રચક્રને વાયુ મુક્ત કરવાનુ ં દુ કૃ ય
કોના હ તે કરાયું છે ?’
¤¤¤
એક વખત એક ભાઈએ બંગલાનો બેલ વગાડયો,
નોકરે દરવાજો ખો યો અને પ ૂછ ું કોનુ ં કામ છે ?
આગંત ુક: ‘માિલકનુ ં કામ છે . તેઓ છે ? તેમનુ ં િબલ
બાકી હત.’ું
નોકર: ‘સાહેબ. તો બહાર ગામ ગયેલા છે .’
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આગંત ુક: ‘મારે તો તેમને િબલ ચ ૂકવવાનુ ં હત.’ું
નોકર: ‘આ

સવારે તેઓ પાછા પણ આવી ગયા છે .’
¤¤¤

શરાબી: ‘સોચ રહા હુ ં શરાબ છોડ દૂં .’
દૂ સરા શરાબી: ‘તો છોડ દે ના!’
શરાબી: ‘મગર િકસ કે પાસ છોડુ?
ં મેરે સારે દો ત
િપયક્કડ હૈ!’
¤¤¤
સરદારજી લાયબ્રેરીમાં જઈ ટે બલ પર વજનદાર
ચોપડી પછાડતાં: ‘કેવી વિહયાત ચોપડી છે આ! હુ ં આખી બે
વખત વાંચી ગયો. એમાં એટલાં બધાં નામ છે કે યાદ પણ ન
રહે. એમાં વાતાર્ વુ ં કશું નથી.’
લાયબ્રેિરયન: ‘હુ ં પંદર વરસથી અહીં કામ કરંુ ં પણ
તમે પહેલા જ એવા માણસ છો કે
ટે િલફોન િડરે ક્ટરી
વાંચવા માટે લઈ ગયા હોય.’
¤¤¤
જૂના પુરાણા િક લાને જોઈ રહેલા એક ટુિર ટે ગાઈડને
પ ૂછ :ું ‘આ િક લામાં ભ ૂત રહે છે એ વાત સાચી?’
ગાઈડ કહે: ‘અરે સાહેબ, હુ ં તો આટલા વરસોથી આ જ
િક લામાં િદવસ-રાત ડ ૂટી ફરંુ .ં મેં તો કોઈ દહાડો કોઈ
ભ ૂતબ ૂત નથી જોયુ.’ં
છો?’

ટુરી ટ: ‘અ છા, તમે આ િક લામાં કેટલા વરસથી રહો
ગાઈડ: ‘300 વરસથી!’
¤¤¤
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એક અમેિરકન ી ઈંિડયાની સફરે નીકળી હતી. એક
વખત સુદર
ં
સરોવર જોઈ એને નહાવાની ઈ છા થઈ. એની
પાસે વીિમંગ કૉ યુમ ન હત.ું એણે આજુબાજુમાં નજર કરી
તો કોઈ ન હત ું એટલે એણે બધાં કપડાં કાઢી નાંખ્યાં. એ
પાણીમાં કૂદવાની તૈયારીમાં જ હતી યાં કોણ જાણે ક્યાંકથી
એક ચોકીદાર ટી નીક યો. એણે ક :ું ‘સોરી, મેમ સાહેબ,
પણ અહીં નહાવાની મનાઈ છે .’
‘મનાઈ હતી તો પછી મેં કપડાં કાઢી નાખ્યાં યારે કેમ
કાંઈ ન બો યો?’
‘અહીં કપડાં કાઢી નાખવાની મનાઈ નથી.’
¤¤¤
ટીચર: ‘તું એક વષર્થી આંકડા શીખે છે છતાં તને હજી
સુધી છ સુધીના અંક આવડયા છે . આગળ જઈને તું શુ ં કરીશ?’
િવ ાથીર્: ‘િક્રકેટ અ પાયર બનીશ.’
¤¤¤
એક કેદી (બીજા કેદીને): ‘તને મળવા કેમ કોઈ નથી
આવત?ું શુ ં તારે કોઈ સગાં નથી?’
બીજો કેદી: ‘છે ને! સગાં તો ઘણાં છે ! પરં ત ુ બધાં
લમાં છે !’
¤¤¤
ભગવાન (નકર્ માં જોઈને): ‘અહીં તો બધા જલસા કરે
છે ! એમને ત્રાસ કેમ નથી થતો?’
યમરાજ: ‘ભગવાન, એ બધા હો ટેલવાળા છે . મારા
બેટા ગમે યાં સેટ થઈ જાય છે !’
¤¤¤
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બુટાિસંગે ઈંિડયન એરલાઈ સની ઑિફસમાં ફોન કય :
‘અમ ૃતસરથી મુબ
ં ઈ જતાં લાઈટને કેટલો સમય લાગે છે ?’
ફોન ઑપરે ટર: ‘વન િમિનટ લીઝ...’
‘થે ક ય ૂ.’ કહીને બુટાિસંગે ફોન મ ૂકી દીધો.
¤¤¤
સેક્રેટરી (બોસને): ‘સર, તમે ઓિફસમાં તો એકદમ
વાઘ વા થઈને ફરો છો. શું તમે ઘરમાં પણ આવા જ વાઘ
વા થઈને રહો છો?’
બોસ: ‘હાં, હુ ં ઘરમાં પણ વાઘ વો જ રહુ ં . ઘરમાં
ફરક એટલો છે કે યાં માં દુગાર્ જી વાઘ પર સવાર હોય છે .’
¤¤¤
સ તા એક હોિ પટલમાં જઈને ડૉક્ટરને કહેવા લાગ્યો:
‘ડૉકટર, આ લા ટીકની ડોલમાં કાણું પડ ું છે . જરા સાંધી
આપો ને?’
ડૉકટર બગડયા: ‘કંઈ ભાન-બાન છે કે નિહ? તને
ખબર છે હુ ં કોણ ?
ં ’
સ તા: ‘કેમ બહાર બોડર્ તો માયુર્ં છે : લા ટીક સ ન!’
¤¤¤
‘તમે િદવસમાં કેટલી વાર દાઢી કરો છો?’
‘પચીસ -ત્રીસ વાર થતી હશે.’
‘તમે ગાંડા છો કે શુ?ં ’
‘ના. હુ ં વાળંદ

.ં ’
¤¤¤

કરો?’

‘સરદારજી, તમારી તરફ કોઈ પીન ફકે તો તમે શુ ં
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‘હુ ં એ માણસથી દૂ ર ભાગી જાઉં. કદાચ એના મેમાં
ગ્રેનાઈડ રહી ગયો હોય તો...!’
¤¤¤
િભખારી: ‘માજી, ખાવા માટે રોટલી આપો ને.’
માજી: ‘હમણાં તૈયાર નથી. પછી આવ .’
િભખારી: ‘ઠીક છે , થઈ જાય એટલે મને મોબાઈલ પર
િમસકોલ મારજો.’
માજી: ‘અરે િમસ કોલ શુ ં કામ? રોટલી બની જાય
એટલે ફેસબુક પર અપલોડ કરી દઈશ!’
¤¤¤
કડકાિસંહ એમનો મોબાઈલ લઈને િરચા
ગયા. દુકાનદારે પ ૂછ :ું ‘કેટલાનુ ં કરાવવાનુ ં છે ?’

કરાવવા

કડકાિસંહ કહે: ‘દસનુ ં કરી દે .’
દુકાનદાર: ‘એમાં 7 િપયાનો ટોકટાઈમ મળશે.’
!’

કડકાિસંહ: ‘વાંધો નંઈ 3 િપયાની ખારીસીંગ દઈ દે
¤¤¤
આિલયા: ‘ભાઈ, દસ િપયાવાળી મેગી આપો ને.
દુકાનદાર: ’આ લો.’
આિલયા: ‘કેટલા િપયા થયા?’
¤¤¤

બાબા રામદે વ કહે છે કે સારી હે થ માટે સાસ પર
કંટ્રોલ કરો. હવે આ બ્ર ચારી બાબાને કોણ સમજાવે કે લોકો
પ ની પર કંટ્રોલ કરી શકતા નથી તો સાસ પર તો કેવી રીતે
કરી શકે?
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¤¤¤
ગયા?

સરદારજીઓ અઢારના ટોળામાં જ િફ મ જોવા કેમ

કારણ કે અઢારથી નીચેનાને માટે િફ મ જોવાની
મનાઈ હતી.
¤¤¤
અમેિરકન: ‘અમારા દે શમાં બે જાતના રોડ હોય છે :
‘નેશનલ’ અને ‘ઈ ટરનેશનલ’
બ તાિસંહ: ‘અમારા દે શમાં પણ બે જાતના રોડ હોય
છે : ‘અ ડર ક ટ્રકશન’ અને ‘ટેક ડાયવરઝન!’
¤¤¤
પિત-પ નીમાં ઝઘડો થયો. પ નીએ પિતની બરોબર
ધ ૂલાઈ કરી નાંખી.
બી િદવસે સવારે પિતએ પ નીને એક વાટકો ભરીને
દૂ ધ આ યુ.ં પ ની છણકો કરીને બોલી: ‘કેમ, મ કા મારો છો?’
પિતએ ક :ું ‘ના, આ

નાગપંચમી છે ને!’
¤¤¤

બે નવા નવા પરણેલા સરદારજીઓ વાતો કરતા હતા.
એક કહે: ‘ મેં ખરી યુિક્ત કરી હુ ં એકલો જ હનીમ ૂન
પર ગયો ને અડધો ખચ બચાવી લીધો.’
બીજો કહે: ‘મેં તો પ ૂરો ખચ બચાવી લીધો. હુ ં ઘેર
ર ો ને મારી બૈરીને મારા એક દો ત સાથે હનીમ ૂન પર
મોકલી દીધી. બધો ખચ મારો દો ત ભોગવવાનો છે .’
¤¤¤
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ચેિટંગમાં વાતો કરી રહેલાં છોકરા-છોકરીની ન ધનીય
છોકરો: ‘હાય, તારંુ નામ શુ ં છે ?’
છોકરી: ‘પ્રકૃિત.’
છોકરો: ‘મને તારી પાસેથી કંઈક જોઈએ છે .’
છોકરી: ‘શુ?ં ’
છોકરો: ‘પ્રકૃિતનો પશર્.’
¤¤¤

જાય!’

કિવ: ‘દો ત, એવી ચા પીવડાવ કે રોમે રોમે દીવા થઈ
ચાવાળો: ‘સાહેબ, ચામાં દૂ ધ નાખું કે તેલ?’
¤¤¤
એક છોકરો પોતાની ગલર્ફ્રે ડની સાથે ફરવા ગયો.
અચાનક ર તામાં ખ ૂબ વરસાદ વર યો.
િવચારો, શુ ં થયુ ં હશે...
પલળવાના કારણે છોકરીનો બધો મેકઅપ ઉતરી ગયો.
છોકરો ડરીને ભાગી ગયો.
¤¤¤

સ તાિસંહ અડધી રાતે સાઈકલ લઈને કબ્ર તાનમાં
ઘ ૂસી ગયો. આંખો મીંચી ને એકદમ ઝડપથી સાઈકલ
ચલાવીને બહાર નીકળી ગયો. પરસેવો લ ૂછતાં બહાર ઊભેલા
માણસને તેણે પ ૂછ :ું ‘ઓયે! યે કૌન સા રોડ થા િજસમે ઈતને
સારે બ પ થે?’
¤¤¤
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લગ્નનો ખચર્ =૫ લાખ.

લવ-મેરેજનો ખચર્, ૧૦૦ િપયા ટે પ પેપર,
૧૦૦ િપયા નોટરીના, ૧૦૦ િપયા વરમાળાના,
૧૦૦ િપયા રીક્ષાના, ૨૦૦ િપયા સાક્ષીઓના અને
૨૦૦ િપયા એક ટ્રા. ટોટલ ખચ = ૮૦૦ રૃિપયા!
જાગો ગ્રાહક જાગો. લવર કે સાથ ભાગો!
¤¤¤
એક સરદારજીએ રે લ નીચે ઝંપલાવીને આપઘાત
કરવાનુ ં નક્કી કયુ.ર્ં સાથે એક થેલામાં ચીકન અને હી કીની
બોટલ લીધાં.
ર તામાં એક દો ત મ યો. એણે પ ૂછ :ું ‘સાં ટા, કઈ
તરફ ઊપડયો?’
સાં ટા કહે: ‘દો ત િજંદગીથી તંગ આવી ગયો
ટ્રે ક પર આપઘાત કરવા જઈ ર ો .ં ’

.ં રે વે

‘તો આ થેલામાં શુ ં ભયુર્ં છે ?’
‘તને તો ખબર જ છે કે ટ્રેન કાયમ મોડી પડતી હોય
છે . થેલામાં ચીકન અને હી કી લીધાં છે . ટ્રે ન મોડી પડે તો
ભ ૂખે તો ન મરી જાઉં ને!’
¤¤¤
યુવાન: ‘કેટલાં વષર્ થયાં તને?’
યુવતી: ‘વીસ વષર્.’
હતાં!’

યુવાન: ‘અરે પાંચ વષર્ પહેલાં પણ તેં વીસ જ ક ાં

યુવતી: ‘પહેલેથી જ હુ ં વચનની પાક્કી
જુદું નથી બોલતી’’

.ં વારે વારે
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¤¤¤
નટુ: ‘તને એક જોરથી થ પડ મારીશ ને તો ત ું સીધો
િદ હી જઈને પડીશ.’
ગટુ: ‘ઠીક છે . પણ જરા ધીરે થી માર . મારે જયપુરમાં
થોડુક
ં કામ છે .’
¤¤¤
િશક્ષક: ‘ યારે હુ ં તારી ઉંમરનો હતો યારે ગિણતમાં
મારા 100માંથી 100 માકર્ આવતા હતા.’
િવ ાથીર્: ‘એ તો તમને કોઈ સારા સાહેબ ભણાવતા
હશે ને એટલે!’
¤¤¤
મ મી: ‘બેટા, જરા માકટમાંથી કપ ૂર તો લઈ આવ?’
બાળક: ‘મ મી, એ તો બતાવ કે કયો કપ ૂર લાવુ?ં
શિક્ત કપ ૂર, અિનલ કપ ૂર કે શાિહદ કપ ૂર?’
¤¤¤
કૉલેજના પ્રોફેસર છગને બી.કોમમાં એકાઉ ટનો
પીિરયડ લેતાં પ ૂછ :ું ‘એક સવાલ છે . તમારી પાસે બાર
સફરજન છે અને માણસ પંદર છે તો તમે સફરજન સરખા
ભાગે દરે કને કઈ રીતે વહચી શકશો?’
‘સીધી અને સહેલી વાત છે .’ લ લુએ જવાબ આ યો.
‘તો, જવાબ આપ….’
‘સાહેબ, બારે સફરજનનો

યુસ કાઢીને.’ લ લુએ ક .ું
¤¤¤

ક તાન (એક દુ મન જહાજને આવતાં જોઈને): ‘જાવ,
મારંુ લાલ શટર્ લાવો.’

52 હસતાં હસતાં સુિખયાં થયાં
સેઈલર: ‘કેમ લાલ શટર્ ?’

ક તાન: ‘લડાઈમાં મને લોહી નીકળે અને કોઈ જુએ તે
મને પસંદ નથી.’
(થોડા િદવસ પછી)
ક તાન (એક સાથે પાંચ દુ મન જહાજને આવતાં
જોઈને): ‘મારંુ પી ં પે ટ લઈ આવો.’
¤¤¤
સંતા 1લી એિપ્રલે બસમાં ચઢયો.
ક ડકટરે િટિકટ માગી. સંતાએ 10 િપયા આપી િટિકટ
લીધી અને બો યો: ‘એિપ્રલ લ. મારી પાસે બસનો પાસ છે .’
¤¤¤
આળસુના સરદાર છગન, મગન અને ચમન ચા પીતાં
પીતાં ગપાટા મારી ર ા હતા. ‘મને સ ૂતા પછી ઊંઘ આવતાં
ત્રણ કલાક થાય છે .’
છગને ક :ું ‘ યારે મારે જુદું છે . મને ઊંઘ તો પથારીમાં
સ ૂતાં ભેગી આવી જાય છે પણ સવારે ઉઠતા ત્રણ કલાક લાગે
છે . તારંુ શું છે , ચમન?’
ચમન બો યો: ‘મને તમારા
પાથરતાં મારે ત્રણ કલાક થાય છે .’

વું નથી પણ પથારી

¤¤¤
એક સરકારી ઑિફસમાં િડટે ક્ટીવની પો ટ ભરવાની
હતી. િસલેક્શન કિમટી બધાને એક જ સવાલ પ ૂછતી હતી:
‘ગાંધીજીની હ યા કોણે કરી?’
છે વટે બુટાિસંગનો વારો આ યો. એ કહે: ‘સાહેબ, મને
એક િદવસનો સમય આપો હુ ં તપાસ કરીને ચોક્કસ બાતમી
મેળવી લીવીશ.’
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કિમટીના અ યક્ષને રમ ૂજ કરવાનો િવચાર આ યો.
એમણે ક :ું ‘ભલે તમને એક િદવસને સમય આપીએ છીએ
પણ કાલે એની ચોક્કસ બાતમી મળી જવી જોઈએ.’
હરખાતા બુટાિસંગ ઘેર આ યા. એમની બૈરી કહે: ‘કેમ
આટલા ખુશ છો? નોકરી મળી ગઈ કે શુ?ં ’
હટ
ુ ાિસંગ કહે: નોકરી મળી ગઈ ને મને પહેલે િદવસે જ
એક હ યાનો ભેદ ઉકેલવાનુ ં કામ સ પવામાં આ યુ ં છે .’
¤¤¤
વાંદાને જોઈને પિતએ હાથમાં ઝાડુ લીધુ.ં વાંદાને મારી
નાખવા જતો હતો યાં વાંદો બો યો: ‘મારી નાખ મને મારી
નાખ… કાયર, તને મારી ઈષાર્ આવે છે કારણ કે તારા કરતાં
તારી પ ની મારાથી વધુ ડરે છે .’
¤¤¤
સ તાની પ નીએ સ તાને કીધેલ ું કે રિવવારે િપક્ચર
જોવા જવું છે . િટકીટો લેતો આવ .
સ તા રઝળી રખડીને થાકીને પોટલા
પાછો આ યો.

વો થઈને ઘરે

પ ની: ‘ક્યા હઆ
ુ , િટકીટ લાએ?’
સ તા: ‘કૈ સે લાતા, સબ િથયેટર મેં 'હોલીડે' હૈ!’
¤¤¤
સંતા: ‘ગઈકાલે તું ર તા પર કેમ પડયો હતો?’
બંતા: ‘કારણ કે હુ ં આખી બોટલ પી ગયો હતો અને તે
પીવી જ રી પણ હતી.’
ું
સંતા: ‘તેમાં જ રી શુ ં હત?’
બંતા: ‘બોટલનુ ં ઢાંકણુ ં ખોવાઈ ગયું હત.’ું
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¤¤¤
બે સરદારજીઓ પાંચ િદવસની િફિશંગ ટ્રીપ પર
ઊપડયા. જતા પહેલાં એમણે પાંચસો િપયાનાં તો િફિશંગનાં
સાધનો જ ખરી ાં.
પછી એમણે નદીની નજીકમાંની એક હોટે લમાં મ બ ૂક
કરાવી. પછી ઊપડયા િફિશંગ કરવા. ચાર િદવસ પછી માંડ
એક માછલી પકડાઈ.
પાછા જતાં એક કહે: ‘આ માછલી આપણને પંદરસો
િપયામાં પડી.’
તો બીજો કહે: ‘સારંુ થયુ ં કે આપણે વધારે માછલીઓ
ન પકડી નહીં તો આપણો મિહનાનો પગાર એમાં જ જતો
રહેત.’
¤¤¤
ગીફટ આિટર્કલની દુકાનના માિલક છગને એક િદવસ
દુકાનમાંથી બહાર નીકળતા મગનને પ ૂછ :ું ‘સાહેબ, મારે
તમને એક વાત પ ૂછવી છે .’
‘હા, બોલો ને..! શુ ં વાત છે ?’
‘મારંુ કહેવ ુ ં એમ છે કે...’ છગને ક :ું ‘આપ અમારી
દુકાને દરરોજ આવો છો, અંદર આંટો મારો છો, બધુ ં જુઓ છો
પણ આપ કશુ ં ખરીદતા નથી. તો મને થાય છે કે આપ કેમ
કંઈ લેતા નથી?’
‘અ છા!’ મગન બો યો: ‘તમે આગ્રહ કરો છો તો યો
આ સો િપયાની નોટ…. એમ કરો, એની પચાસની બે નોટ
આપો…’
¤¤¤
પ પા: ‘કાલે તમારી પરીક્ષા છે અને ત ું આ
કરી ર ો છે ?’

મ તી
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િચ ટુ: ‘ના પ પા, હુ ં મ તી નથી કરતો. પરીક્ષામાં પાસ
થવા પર તમે મને સાઈકલ અપાવવાનુ ં પ્રોિમસ કયુર્ં હત ું ને?
હુ ં તો તમારા પૈસા બચાવી ર ો .ં ’
¤¤¤
એક યિક્ત ડૉકટર પાસે ગઈ અને ક :ું ‘હવે મારાથી
પહેલાં ટલું કામ નથી થતુ.’ં
ડૉકટરે બધા ટે ટ કયાર્ અને ક :ું ‘રોગ તો કંઈ નથી,
તમે આળસુ થઈ ગયા છો.’
ુ ે તમે ડૉકટરી ભાષામાં કહો
દદ : ‘આ વ તન
મારી પ નીને સમજાવી શકું.’

થી હુ ં

¤¤¤
એક મો ટ વૉ ટે ડના જુદા જુદા પોઝમાં દસ ફોટા
કઢાવીને મુબઈની
ં
બધી પોલીસ ચૉકીઓ પર તપાસના હક
ુ મ
સાથે મોકલી આપવામાં આવી.
બે જ િદવસમાં તો માિહમની પોલીસ ચોકી પરથી
જવાબ આવી ગયો: ‘આપના હક
ુ મના જવાબમાં જણાવવાનુ ં કે
આઠ જણાને ક ટડીમાં લઈ લીધા છે ને બે જણ પર નજર
રાખવામાં આવી રહી છે . સાંજ પહેલાં એમને પણ ક ટડીને
હવાલે કરી દે વામાં આવશે.’
¤¤¤
જજ: ‘છગન, તારા ઉપર આરોપ છે કે ત ું લગ્નના પંદર
િદવસ પછી પ નીને છોડીને અચાનક ભાગી ગયેલો. બોલ,
તારે એના બચાવમાં શું કહેવ ુ ં છે ?’
છગન: ‘સાહેબ, બચાવ કરવા ટલો હુ ં શિક્તશાળી
હોત તો ઘર છોડીને ભાગી શુ ં લેવાને જાત?’
¤¤¤
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છાપરામાંથી પાણી ટપકત ું હત ું તે બંધ કરવા માટે
છગને કિડયાને બોલા યો.
પડી?’

કિડયાએ પ ૂછ :ું ‘છાપરંુ ટપકે છે એની ખબર ક્યારે

છગન: ‘કાલે રાત્રે મને સ ૂપ પ ૂરો કરતાં બે કલાક
લાગ્યા યારે .’
¤¤¤
પ પુના ઘરમાં ચોર ચોરી કરવા આ યા. બધા ઊંઘતા
હતા, પણ આઠ વષર્નો પ પુ ચોરને જોઈને ઊઠી ગયો.
ચોર ભાગવા માંડયા.
પ પુએ બ ૂમ મારી: ‘મારંુ દફતર ચોરી જા, નહીં ચોરી
જાય તો હુ ં બ ૂમો પાડીને તને પકડાવી દઈશ.’
¤¤¤
ભાવનગરની પોલીસે દા ની એક ભ ી પર રે ઈડ પાડી
હતી ને િવદે શી દા ની દસ બૉટલો કબ કરી હતી. એમણે
મુખ્ય ચૉકીએ ફોન કય : ‘સાહેબ ઈંગ્લીશ શરાબની દસ
બૉટલો પકડાઈ છે .’
‘અ યા, કાગિળયાં કરતા પહેલાં ખાતરી કરી લેજો કે
એ બૉટલોમાં શરાબ જ છે . પછી એવું ન બને કે બૉટલોમાં
ફક્ત પાણી જ ભરે લ ું હોય!’
‘સાહેબ, અમે બધાએ ચાખીને ખાતરી કરી જ લીધી છે
ને બે બૉટલો તમારે ખાતરી કરવા અલગ રાખી મ ૂકી છે .’
¤¤¤
શેઠ: ‘જો આ દુકાનમાં કામ કરવું હોય તો એક વાત
હંમેશાં યાદ રાખ કે ગ્રાહક કદી ખોટો હોતો નથી. ચાલ, હવે
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બોલ જોઈએ, હમણાં પેલા ભાઈ આ યા હતા એ શુ ં કહેતા
હતા?’
છે !’

નોકર: ‘એ કહેતા હતા કે આ દુકાનનો માિલક ગાંડો
¤¤¤
ચંદુ (છોકરીને છે ડતા): ‘િલપ ટીક મ ત છે .’
મીના: ‘થે કસ.’
ચંદુ: ‘ડ્રેસ મ ત છે .’
મીના: ‘થે કસ, િડઅર.’
ચંદુ: ‘હેર મ ત છે .’
મીના: ‘થે ક્સ બ્રધર.’
ચંદુ: ‘તો પણ તું સારી તો નથી જ લાગતી.’
¤¤¤
પ ની: ‘ ‘નારી’ નો અથર્ શુ ં છે ?’
પિત: ‘ ‘નારી’નો અથર્ છે શિક્ત.’
પ ની: ‘તો પછી ‘પુરુષ’નો અથર્ શું છે ?’
પિત: ‘સહનશિક્ત.’
¤¤¤

હતો.

એક ભાઈની ડેલી પાસે એક િભખારી બેસીને જમતો
એ ભાઈએ િભખારીને ક :ું ‘આ શુ ં કરે છે ?’
‘ખાઉં

.ં ’

‘રોટલી કોરી કેમ ખાય છે ? લાવ, ઘી લગાડી દઉં?’
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‘ના. કાલે પણ ત ું શાક ગરમ કરવા લઈ ગયો હતો. એ
હજુ સુધી નથી લા યો.’
¤¤¤
શુ ં તમે જાણો છો કે લગ્ન વખતે છોકરીઓને ઘઘ
ં ૂ ટમાં
કેમ રાખવામાં આવે છે ?
તેન ુ ં મોઢું એટલા માટે ઢાંકી રાખવામાં આવે છે કે, તેને
જોઈને કોઈ એમ ન બોલી જાય કે ઓય, આ તો મારાવાળી જ
છે .
¤¤¤
એક વખત ડી. એસ.પી. સાહેબ એક ગામડાની
ૂ એમની વાત સમજી
મુલાકાતે ગયા હતા. એક અભણ ખેડત
શકતો જ નહોતો એ જોઈ એમનો ગુ સો માઝા મ ૂકી ગયો:
‘સાલા લડી લ.’ એ બરાડી ઊઠયા.
પેલો માણસ ગભરાઈને એમના પગ પાસે બેસી જતાં
કહે: ‘સાહેબ, લ તો તમે. અમે તો તમારાં ડાળખાં-પાંદડાં.’
¤¤¤
છગન: ‘તને ખબર છે ?’
મગન: ‘શુ?ં ’
છગન: ‘પિત કુટુંબનુ ં માથું છે પણ પ ની એની ડોક છે .’
મગન: ‘હા ભઈ! એ તો

યાં ડોક ફરે યાં માથુ ં જાય!’
¤¤¤

સંતા બેંક લોન પર કાર લેતાં: ‘લોનના હ તા ના ભયાર્
હોય તો, કારવાળા કાર પાછી લઈ જાય છે .’
કરત.

બંતા: ‘પહેલાં કહ્ય ુ ં હોત તો લગ્ન પણ લોન લઈને
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¤¤¤
છોકરીવાળા: ‘અમારે એવો છોકરો જોઈએ છે
પાન,
િસગારે ટ, દા કંઈ જ ન લેતો હોય, ફકત બાફેલ ું અને ઉકાળે લું
ખાતો હોય અને િદવસ-રાત ભગવાનનુ ં ભજન કરતો હોય.’
પંિડત: ‘એવો
આઈ.સી.યુ. િસવાય બી

છોકરો તો તમને
ક્યાંય નિહ મળે !…’

હોિ પટલના

¤¤¤
નટુ: ‘તારા િપતાજી દરજી છે તોય તારંુ શટર્ ફાટે લ ું છે ?
ખરે ખર, આ તો બહુ શરમજનક વાત છે .’
ગટુ: ‘મારી વાત છોડ. તારી વાત કર. શરમજનક વાત
તો એ છે કે તારા િપતાજી દાંતના ડૉક્ટર છે તોય તારો નાનો
ભાઈ વગર દાંતે જ યો!’
¤¤¤
એક છોકરો િનશાળમાં અંગેજીનાં િપરીયડમાં કાયમ
ઈલેકટ્રીસીટી ને ઈલેક્ટ્રીકીટી બોલે...
સાહેબ િખજાણા: ‘ત ું ઈલેક્ટ્રીસીટી બોલ ઓ કે? પેલો
છોકરો વળી વળી ને ઈલેક્ટ્રીકીટી બોલે.
સાહેબ: ‘કાલે તારા પ પા ને બોલાવી લાવ .’
પ પા આ યા, સાહેબે ક લેઈન કરી: ‘તમારો છોકરો
ઈલેક્ટ્રીસીટી ને બદલે ઈલેક્ટ્રીકીટી બોલે છે .’
પ પા: ‘નાનુ ં છોકરંુ છે , એની િબચારાની હજી
"કેપેકીટી" કેટલી?’
સાહેબને બાપા તુડિમજાજી
ં
લાગ્યા
છોકરાને કીધુ,ં અ યા તારા ઘરમાં બીજુ કોઈ વડીલ છે ?
છોકરો: ‘હા છે , દાદા.’
સાહેબ: ‘કાલે એમને બોલાઈ લાવ .’
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ત્રીજા િદવસે દાદા આ યા. સાહેબે ક લેઈન કરી
તમારો પૌત્ર ઈલેક્ટ્રીસીટીને બદલે ઈલેક્ટ્રીકીટી બોલે છે .
ું
દાદા: ‘હમ યા હવે આવી નાની નાની વાતની
કાંઈ
"પ લીકીટી" નો કરવાની હોય.
તો!’

સાહેબ મનમાં: ‘મેઈન પ્રો ક્ટમાં સાલુ લોચો છે આ
¤¤¤

એક માણસને ચોરીની બાઈક પર િવદે શી શરાબની
પંદર બૉટલ લઈ જતાં પોલીસે પકડયો: ‘ચાલ પોલીસ
ચૉકીએ.’ એમણે દાટી મારી.
પેલો માણસ કહે: ‘જમાદાર સાહેબ, આ બૉટલોય મારી
નથી કે આ બાઈક પણ મારંુ નથી. મને ચૉકીએ લઈ જવાને
બદલે આપણે અહીં જ તોડ મ ૂકીએ. મને શરાબ લઈ જવા દો
અને બાઈક તમે લઈ જાવ.’
જમાદાર: ‘એમ નહીં. શરાબ તો પ ૂરાવો છે એટલે
શરાબ હુ ં લઈ જઈશ ને બાઈક ત ું લઈ જા. હવેથી ચોરીની
બાઈક પર શરાબની હેરાફેરી ના કરતો.’
¤¤¤
એક કિવએ પોતાની કિવતા વાંચવાની શ કરી.
‘વરસાદને આવવા દો!’
અચાનક બધા ોતાઓ ઊભા થઈને ચાલવા લાગ્યા.
કિવએ નવાઈ પામીને પ ૂછ :ું ‘અરે બધા આમ ક્યાં જાઓ છો?’
‘છત્રી લેવા!’ જતાં જતાં એક

ોતાએ ક .ું

¤¤¤
રાતના બાર વાગે ર તે જઈ રહેલા એક માણસને
પોલીસે પકડીને ક :ું ‘ચાલ પોલીસ ટે શન.’

હસતાં હસતાં સુિખયાં થયાં

61

માણસ: ‘પણ મેં શુ ં કયુર્ં છે ?’
છે .’

પોલીસ: ‘કશુ ં નિહ. પણ મને એકલા જતાં બીક લાગે
¤¤¤

હિથયારો લઈને જત ું એક પાિક તાની િમિલટરી લેન
હવામાં હત ું ને એમાં પેટ્રોલ ખલાસ થઈ ગયુ ં ને ઊંધે માથે
નીચે પડવા માંડ .ું પાયલટે સો જરોને ક :ું લેનમાંથી વજન
બહાર ફકી દો.’
સો જરોએ બધી રીવૉ વરો બહાર ફકી દીધી તોય
લેન સીધુ ં ન થયુ.ં પાયલટે ફરીથી વજન ઓ ં કરવા ક ું ને
સો જરોએ બધી રાયફલો બહાર ફકી દીધી. તોય લેન સીધુ ં
ન થયુ.ં
છે વટે યારે બધી મીસઈલો બહાર ફંકી દીધી યારે
લેન માંડ સીધુ ં થયુ ં મતેમ કરીને નીચે ઊતયુ.ર્ં
બધા જીપમાં બેસીને હેડ ક્વાટર્ ર જવા નીક યા યાં
ત્રણ ગભરાયેલા છોકરાઓ સામે મ યા. એક કહે: ‘મારા ખભા
પર રીવૉ વર પડી.’
બીજો કહે: ‘મારા પગ પર રાયફલ રડી.’
તો ત્રીજો કહે: ‘મારે તો ખરંુ થયુ.ં મેં છીંક ખાધીને આખું
મકાન ઊડી ગયુ.’ં
¤¤¤
િવકીપીડીયા: ‘મારી પાસે બધું જ જ્ઞાન છે .’
ગુગલ: ‘મારી પાસે બધી માિહતી છે .’
ફેસબુક: ‘હુ ં બધાને ઓળખું
છો.’

.ં ’

ઈ ટરનેટ: ‘એક િમિનટ, મારા િવના તમે બધા નકામા
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નીચે.’

યાં તો દૂ રથી ઈલેક્ટ્રીિસટી કંપની બોલી: ‘આવાઝ
¤¤¤

પહેલા વષેર્: ‘સાંભળો ખાવાનુ ં ખાઈ લો. ક્યારનુ ં તમે
કશુ ં ખાધુ ં નથી’
બીજા વષેર્: ‘જી ખાવાનુ ં તૈયાર છે .’
દે જો.’

ત્રીજી વષેર્: ‘ખાવાનુ ં તૈયાર છે

યારે ખાવુ ં હોય કહી

ચોથા વષેર્: ‘ખાવાનુ ં રાંધીને રાખ્યું છે હુ ં બજાર જાઉં
..પોતે ખાઈ લેજો.’
પાંચમા વષેર્: ‘હુ ં કહુ ં
બનશે હોટલથી લઈ આવો.’

ં આ

છ ા વષેર્: ‘ યારે જુઓ
હમણાં સવારે તો ખાધુ ં હત!’ું

મારાથી ખાવાનુ ં નહી

યારે ખાઉ ખાઉ કરો છો.
¤¤¤

મગન: ‘બોલ છગન, તને બે િમિનટ માટે વડાપ્રધાન
બનાવે તો શું કરે ?’
છગન: ‘મેગી બનાવુ.ં બીજુ ં તો શું કરંુ બે િમિનટમાં?’
મારે ?’

મગન: ‘ધારો કે પાંચ વષર્ માટે બનાવે તો શુ ં ધાડ
છગન: ‘ના રે બાપ, હુ ં ના બનુ ં પાંચ વષર્ માટે .’
મગન: ‘કેમ?’
છગન: ‘અરે , એટલી બધી મેગી ખાય કોણ?’
¤¤¤
લીલી લાલુને યાં બકરી લઈને આવી.

ં
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ું લાઈ?’

લીલી: ‘અરે બુ ધુ, યે ભેંસ નહીં બકરી હૈ.’
લાલુ: ‘હમ ત ુ

નહીં યે બકરી કો પ ૂછતા હ.ુ ં ’
¤¤¤

મહેશ: ‘નરે શ, તને ખબર છે , હુ ં મારા વાળ હંમેશા
બીયરથી જ ધોઉં .ં ’
નરે શ: ‘તેનાથી શુ ં થાય?’
મહેશ: ‘તેનાથી મારા માથાની જૂ અને લીખો હંમેશા
નશામાં રહે છે .’
¤¤¤
િચ ટુ િનશાળે જઈ ર ો હતો. ર તામાં એક પુલ
આવતો હતો. પુલ પરથી િચ ટુએ જોયુ ં કે એની કૂલના
િપ્રિ સપાલ નદીમાં ડૂબી ર ા હતા.
િચ ટુ ઝડપથી દોડીને પુલ પાર કરીને, બજારના
ચોકમાંથી નીકળી, શોટર્ -કટની ગલીમાં ઘ ૂસીને, ત્રણ મકાનનાં
છાપરાં કૂદીને, ભાગતી ટ્રકમાં કૂદકો મારીને, આગળ એક
બાઈકવાળાની સીટ પાછળ બેસીને, પછી દો તની સાઈકલ
ટવીને ધમધમાટ કરતાં સાઈકલ ભગાવીને ફાયરિબ્રગેડના
ટેશન પાસે આવેલી કૂલમાં દાખલ થઈને બ ૂમ પાડવા
લાગ્યો: ‘એ બધા સાંભળો, કાલે રજા છે !’
¤¤¤
ગયો.

એક વાર એક પોપટ એક કારથી અથડાઈને પડી
કારવાળાએ એને સારવાર કરી પાંજરામાં રાખી દીધો.
બીજા િદવસે પોપટને ભાન આ યુ ં
‘તો, આઈલા

લ! શુ ં કારવાળો મરી ગયો કે શુ?ં
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¤¤¤
રમણ: ‘તું મંિદરમાં રોજ શું કામ જાય છે ?’
ચમન: ‘કારણ કે મંિદર જ એક એવી જગ્યા છે યાં
મને યાં પ ૂજા, આરાધના, ભાવના,
ધા, આરતી, અચર્ના,
યોિત અને શાંિત મળે છે .’
¤¤¤
િશક્ષક: ‘કોઈ એવુ ં વાક્ય બનાવો
પંજાબી, અંગ્રેજી બધું આવે.’

માં ઉદૂર્ , િહંદી,

ટપુ: ‘ઈ ક દી ગલી વીચ નો એ ટ્રી…’
¤¤¤
ગ્રાહક: ‘તમે તો કહેતા હતા કે જલેબી તાજી છે . મેં
ખાધી તો એ તો મને વાસી લાગી.’
દુકાનદાર: ‘સાહેબ, મેં તો જલેબી તાજી જ બનાવી
હતી, ગ્રાહકો ચાર ચાર િદવસ પછી આવે તો અમારો શુ ં વાંક?’
¤¤¤
એક માણસે પોતાના ખંડમાં ચારે તરફ પ્રાથર્નાઓ
ચ ટાડી હતી. એ જોઈ એના િમત્રએ પ ૂછ :ું ‘તું દરરોજ આટલી
બધી પ્રાથર્નાઓ કરે છે ?’
‘ના, ના. ભગવાનને પ્રાથર્ના કરંુ
ં કે આ બધી
ચોપડીઓ વાંચી લે. મને વાંચવાનો બહુ કંટાળો આવે છે .’
¤¤¤
સાસુ (દે શમાં): એક એવી
કરવાની છાપ ધરાવતી હોય.

ી કે

વહન
ુ ે હેરાન

સાસુ (પરદે શમાં): એક એવી
ી કે
ને નારાજ
કરવાનો વહુ િવચાર પણ ન કરી શકે. ભલા, વગર પગારે
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આવી કાળજીવાળી બેબીસીટર કમ રસોયણ ક્યાં મળવાની
હતી!
દીકરો (દે શમાં): યારે તમે બહાર જતા દો કે બહારથી
આવતા હો યારે વગર ક ે તમારી બેગ ઊંચકી લે અને પડયો
બોલ ઉપાડે.
દીકરો (િવદે શમાં): યારે એને લોન કાપવાનુ ં કામ
સ પો યારે જ એને યાદ આવે કે એનુ ં હોમવકર્ કરવાનુ ં બાકી
છે . તમે એને કાંઈક કહો તો એ ફક્ત સાંભળવાનો દે ખાવ કરે
કારણ કે એના મનમાં એક વાતની ખાતરી હોય છે કે એનાં
ુ ન ફી અને ગેસનાં બીલ તમે જ ભરવાના
પૉકેટ મની, ટ શ
છો.
દીકરી (દે શમાં):
આંસુ લાવી દે છે .

યારે એનાં લગ્ન થાય યારે આંખમાં

દીકરી(પરદે શમાં): એક એવી ઢીંગલી કે
એનાં લગ્ન
પહેલાં ઘણાં અગાઉથી તમારી આંખમાં આંસુ લાવી દે છે .
ગ્રીનકાડર્ હો ડર(દે શમાં): ઈંગ્લીશમાં જ વાત કરે ,
પાળી છોકરીઓનાં માબાપ એની પાછળ આંટા મારતાં હોય
ને અમેિરકામાં એની પાસે બી. એમ. ડબ યુ. ગાડી છે એમ
કહેતો ફરતો હોય.
ગ્રીનકાડર્ હો ડર (પરદે શમાં): પ ૂરાં બે વાક્યોય
ઈંગ્લીશમાં સરખાં બોલી શકતો ન હોય, કાયમ કેટ પહેરી
રાખતો હોય અને સપનાં જોતો હોય કે એની પાસેય જૂની તો
જૂની પણ એક બી. એમ. ડબ યુ. કાર હોય.
¤¤¤
એક કોલેિજયન: ‘હુ ં નાિરયેળના ઝાડ ઉપર ચઢી જાઉં
તો એિ જિનયરીંગ કૉલેજની છોકરીઓને જોઈ શકીશ.’
બીજો કોલેિજયન: ‘હા, પણ ઉપર જઈને હાથ છોડી
દઈશ તો મેિડકલ કૉલેજની છોકરીઓને પણ જોઈ શકીશ!’
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¤¤¤
માય .’

સતીશ: ‘કાલે દસ જણાએ ભેગા મળીને મને એકલાને
મનીષ: ‘પછી તેં શુ ં કયુ?
ર્ં ’
સતીશ: ‘મેં ક ું એક એક કરીને આવો.’
મનીષ: ‘પછી?’

માય .’

સતીશ: ‘પછી શું બધાએ એક એક કરીને ફરી મને
¤¤¤

એક વખત એક કંપનીના બૉસ પરદે શની એક
મિહનાની ટ્રીપ મારીને આ યા પછી પોતાના પરદે શના રમ ૂજી
અનુભવો ટાફને સંભળાવતા હતા. આખો ટાફ એ સાંભળીને
પેટ પકડીને હસી ર ો હતો િસવાય કે િમસ મહેતા.
છે વટે બૉસે એને પ ૂછ :ું ‘િમસ મહેતા, તમને રમ ૂજમાં
સમજણ પડે છે કે પછી તારામાં રમ ૂજવ ૃિ નો જ અભાવ છે ?’
‘મારે બધાની મ ખોટે ખોટું હસવાની જ ર નથી.
આવતે મિહને હુ ં આ ઑિફસમાંથી ટી થવાની .ં ’
¤¤¤
થી.’
જાતા!’

સાય સના પ્રોફેસર: ‘ઓક્સીજન કી ખોજ 1773 મેં હઈ
ુ
સ તા: ‘થે ક ગોડ. મૈં ઉસ સે પહેલે પૈદા હોતા તો મર
¤¤¤

ખ ૂબ આળસુ માણસ વાળંદની દુકાને જઈને ડોક નીચી
કરીને ખુરશીમાં બેસી ગયો.
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વાળંદ: ‘દાઢી બનાવવાની છે કે વાળ કપાવવાના છે ?’
આળસુ માણસ: ‘દાઢી બનાવવાની છે .’
વાળંદ: ‘જરા ડોક ઊંચી કરો ને.’
આળસુ માણસ: ‘ડોક ઊંચી કરવી પડશે? એ કરતાં તો
વાળ જ કાપી નાંખ ને.’
¤¤¤
સંપટે એની ઑિફસમાંથી ઘેર ફોન કય : ‘એક મોટો
સોદો પતે એમ છે . મારે આ તેમની સાથે િફિશંગ ટ્રીપ પર
જવું પડશે. તું એમ કર
ને મારી જ રી કપડાંની અને
િફિશંગની બેગ તૈયાર રાખ . હુ ં એક કલાકમાં આવુ ં .ં ને હા
મારો નાઈટ ડ્રેસ મ ૂકવાનુ ં ભ ૂલતી નહીં.
ગયો.

કલાકેક પછી ઘેર આવી એ બેય બેગો લઈને નીકળી

ચારે ક િદવસ પછી એ ઘેર આ યો યારે એની પ નીએ
સામા ય જ પ ૂછ :ું ‘કેવી રહી તમારી િફિશંગ ટ્રીપ?’
‘અરે , વંડર લ, પણ તું મારો નાઈટડ્રેસ પેક કરવાનુ ં
ભ ૂલી ગઈ હતી. મારે આટલા િદવસ એના વગર જ ચલાવી
લેવ ું પડ .ું ’
‘બને જ નહીં. મેં એ કાળજીથી પેક કરીને તમારી
િફિશંગ બેગમાં ઉપર જ તો મ ૂક્યો હતો.’
¤¤¤
કોમે ટ્રે ટર: ‘તેંડુલકર ઓન ટ્રાઈક. દે ખતે હૈ અબ ક્યા
હોતા હૈ.’
છગનબાપુ: ‘ટીવી બંધ કર અ યા. આજથી મેચ
જોવાનુ ં જ બંધ. સિચન ટ્રાઈક પર ગયો. આટલું કમાય છે
તોય પાછો ટ્રાઈક પર?’
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¤¤¤
સંતાની રોટલી પરથી ઉંદર દોડી ગયો.
સંતા: ‘હવે હુ ં આ રોટલી નહીં ખાઉં.’
હતાં!’

બંતા: ‘અરે ખાઈ લે યાર, ઉંદરે વળી ક્યાં ચંપલ પહેયાર્
¤¤¤
તમે જાણો છો ગ્લોબલાઈઝેશનની ઊંચાઈ કેટલી છે ?
િપ્ર સેસ ડાયેનાના મોત

ટલી. જાણો કેવી રીતે!

એક અંગ્રેજ િપ્ર સેસ એના ઈજીિ શયન દે ત સાથે ફ્રે ચ
ટનલમાં, ડચ એ જીનવાળી જમર્ન કાર ને કોટીશ હી કી
પીધેલો એક બે જીયન ડ્રાયવર ચલાવતો હતો તેમાં જઈ રહી
હતી.
આ િવગતો તમને એક ઈંિડયન, બીલ ગે સે કદાચ
જાપાન પાસેથી ચોરી લીધેલી ટેક્નૉલૉજી પર આપે છે . અને
તમે કદાચ આઈ. બી. એમ.ના કૉ યુટર કે
તાઈવાનમાં
બ યું હશે અને એને કોઈ બાંગ્લાદે શી કામદારે િસંગાપોરમાં
એસે બલ કયુર્ં હશે અને કોઈ પાિક તાની ડ્રાઈવરે
ટ્રા સપોટર્ માંથી ચોરી લીધું હશે ને
તમને કોઈ ચાઈનીઝે
પધરા યું હશે તેના પર વાંચી ર ા હશો.
આનુ ં નામ છે ગ્લોબલાઈઝેશન.
¤¤¤
ભારતે મંગળ ગ્રહ પર મોકલેલ ું અવકાશયાન એટલું
ધીમું ધીમુ ં જાય છે કે યારે તે મંગળ ગ્રહ પર ઉતરશે યાં
સુધીમાં…… િદપક ચોરસીયા કેમેરામેન મુકેશ સાથે એનુ ં
કવરે જ કરવા અગાઉથી પહ ચી ગયા હશે!
¤¤¤
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પિત: ‘મેં તને જોયા વગર જ લગ્ન કયાર્ં ને?’
પ ની: ‘મારી િહંમતને દાદ આપો. મેં તો તમને જોયેલા
હતા ને તોય લગ્ન માટે હા પાડી!’
¤¤¤
યાયાધીશ (ચોરને): ‘તને ગુનામાંથી મુક્ત કરવામાં
આવે છે .’
ચોર: ‘કેમ?’
યાયાધીશ: ‘તારા વકીલે સાિબત કયુર્ં છે કે તેં ચોરી
નથી કરી.’
ચોર: ‘તો તો પકડાયેલ ું સોનુ, ઝવેરાત અને ઘિડયાળ
બધુ ં જ મને પા ં મળશે ને...’
¤¤¤
લીનાએ ડીનર ટે બલ તૈયાર કરવામાં એની મ મીને
મદદ કરી.
બધા જમવા બેઠા યાં લીનાની મ મીને એક ભ ૂલ
જણાઈ. એણે લીનાને ક :ું ‘બેટા, તું રિવકાકાની ડીશની
બાજુમાં ફોકર્ અને નાઈફ મ ૂકવાનુ ં ભ ૂલી ગઈ છે તે લઈ
આવીશ?’
‘એમને એની જ ર નથી એટલે નથી મ ૂક્યાં. પ પા
કહેતા હતા કે રિવકાકા ઘોડાની મ ખાય છે .
¤¤¤
સંતાએ િજંદગીનુ ં સૌથી માટર્ પગલું ભયુ.ર્ં એણે એના
તમામ પાસવડર્ આવા બનાવી દીધા: Incorrect. એટલે યારે
પણ એ ભ ૂલી જાય કે તરત જ કો યુટર એને યાદ કરાવે:
‘Your password is Incorrect.’
¤¤¤
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પ્ર : ‘આળસ શુ ં છે ?’

જવાબ: ‘થાકી જવાની ક્ષણો આવે એ પહેલાં જ આરામ
કરી લેવાની કળા! કારણ કે િપ્રવે શન ઈઝ બેટર ધેન ક્યોર!’
¤¤¤
મકાનમાિલક: ‘હુ ં તમને ત્રણ િદવસનો સમય આપુ ં .ં
જો ત્રણ િદવસમાં ભાડું ન આ યું તો મકાન ખાલી કરવુ ં પડશે.’
ભાડૂઆત: ‘અ છા. તો પછી હુ ં િક્રસમસ, હોળી અને
િદવાળીને એ ત્રણ િદવસ તરીકે પસંદ કરંુ .ં ’
¤¤¤
િમકેિનકલ એ જીિનયર અને િસિવલ એ જીિનયર વ ચે
શો તફાવત છે ?
િમકેિનકલ એ જીિનયર શ ો બનાવે છે ને િસિવલ
એ જીિનયર એને વાપરવા માટે નાં ટાગેર્ટ બનાવે છે .
¤¤¤
િશક્ષક: ‘મનુ, એક એવા પ્રાણીનુ ં નામ આપ કે
અને જમીન બંને પર રહી શકત ું હોય.’

પાણી

મનુ: ‘સાહેબ, દે ડકો.’
િશક્ષક: ‘શાબાશ , બીજા પ્રાણીનુ ં નામ આપ.’
મનુ: ‘સાહેબ, બીજો દે ડકો.’
¤¤¤
સંતા: ‘અરે ડોક્ટર સાહેબ, મારા ઉપરનો દાંત દુખતો
હતો, તમે તો નીચેનો દાંત કાઢી નાખ્યો! આ શુ ં કયુ?
ર્ં ’
ડૉક્ટર ગરબડદાસ: ‘હા, પણ વાત એમ છે કે સડો
નીચેના દાંતમાં જ હતો. એ જતં ુઓને ઊંચે પહ ચાત ું નહોતું
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એટલે નીચેના દાંત પર ઊભા રહીને ઉપરનો દાંત ખાતા હતા,
એટલે મેં નીચેનો દાંત જ કાઢી નાખ્યો!’
¤¤¤
‘તમે

એક અવકાશયાત્રીને એક વખત એક પત્રકારે પ ૂછ :ું
યારે અવકાશમાં હો છો યારે તમને કેવ ુ ં લાગે છે ?’

‘તમને કેવ ુ ં લાગે યારે તમે એવી જગ્યાએ ફસાઈ
ગયા હો અને તમારા બચવાનો એકમાત્ર આધાર એવા
20,000 પ ૂજાર્ઓ પર હોય કે
સૌથી ઓછા ભાવ ભરનારે
સ લાય કરે લા હોય!’
¤¤¤
પ ની: ‘તમને શરમ નથી આવતી હુ ં એક કલાકથી
બોલી રહી ં અને તમે દર િમનીટે બગાસાં ખાઓ છો?’
કરંુ

.ં ’

પિત: ‘હુ ં બગાસાં નથી ખાતો. હુ ં કંઈક કહેવાનો પ્રય ન
¤¤¤

બપોરના સમયે એક િભખારી બાજુમાં પાિટયુ ં રાખીને
સ ૂઈ ગયો. પાિટયા પર લખ્યુ ં હત:ું ‘િસક્કા નાખીને ઊંઘમાં
ખલેલ કરવી નહીં, નોટ જ મ ૂકજો!’
¤¤¤
છગન: ‘તમારો કૂતરો તો િસંહ

વો લાગે છે .’

ભ ૂરો: ‘અ યા એ િસંહ જ છે . પણ યાર ફયારના
ચક્કરમાં પડયો, યારથી કૂતરા વો દે ખાવવા લાગ્યો.’
¤¤¤
એક સૈિનકને એની િવવાિહતા છોકરી તરફથી એની
સગાઈ તોડી નાખ્યાનો પત્ર મ યો. એમાં એણે જણા યુ ં હત:ું

72 હસતાં હસતાં સુિખયાં થયાં

‘તારી પાસે મારો
આપ .’

ફોટો છે એ વળતી ટપાલે પાછો મોકલી

આ સૈિનકે પોતાના દો તો પાસેથી માગીને દસ-પંદર
છોકરીઓના ફોટા પેલીને મોકલી આ યા અને સાથે લખ્યુ:ં
‘આમાં તારો ફોટો કયો છે એ મને યાદ નથી. આમાંથી તારો
ફોટો રાખીને બાકીના મને વળતી ટપાલે પાછા મોકલી
આપ ,’
¤¤¤
બે િમત્રો પરીક્ષામાં નપાસ થઈને વાત કરી ર ા હતા.
લઈએ.’

એક િમત્ર: ‘કંટાળી ગયા યાર, ચાલ આ મહ યા કરી

બીજો િમત્ર: ‘ચસકી ગયુ ં છે ? આ બધું બાલમંિદરથી
ફરી ભણવું પડશે, રહેવા દે !’
¤¤¤
કા ભાએ ક ટમર કેરમાં ફોન કરીને પ ૂછ :ું ‘મારી ભેંસ
મારંુ સીમકાડર્ ગળી ગઈ છે .’
ક ટમરકેરનો માણસ: ‘તો એમાં હુ ં શુ ં કરી શકું?’
કા ભા: ‘ના, એટલે મારે તો ફક્ત એટલું પ ૂછવુ ં છે કે
તમે કોઈ રોિમંગ ચા તો નથી લગાડતા ને?’
¤¤¤
એક આયરીશ રોજ બારમાં એક સામટાં ત્રણ મગ
મંગાવતો. એ જોઈને એક િદવસ બારમાં કામ કરતી એક
છોકરીએ એને આમ કરવાનુ ં કારણ પ ૂછ ું તો એ કહે: અમે ત્રણ
ભાઈઓએ નક્કી કયુર્ હત ું કે કાયમ સાથે જ પીશુ.ં હવે એ બેય
તો પરદે શ ચા યા ગયા છે એટલે હુ ં આમ ત્રણ મગ સામટા
મંગાવુ ં ં ને એકમાંથી મારો ઘટં ૂ ડો ભરંુ ં પછી મારા નાના
ભાઈના વતીનો ને ત્રીજામાંથી મારા મોટાભાઈના વતીનો.’
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પણ એક વરસ પછી એક સાં એણે બે જ મગનો
ઑડર્ ર કય એટલે પેલી છોકરીને કશંક અમંગળ બ યાની શંકા
આવી. તેણે પેલાને ક :ું ‘તમારા ત્રણ ભાઈઓની જોડી ખંિડત
થઈ એ બદલ િદલિગર .ં ’
‘એવું કશુ ં નથી, ડીયર, આજથી મેં પીવાનુ ં બંધ કયુર્ં છે
એટલે બે જ મગ મંગા યા છે .’
¤¤¤
એક યિક્તને કાનમાં ચળ આવી એટલે એણે કાનમાં
કૂટરની ચાવી ફેરવવાનુ ં શ કયુ.ર્ં થોડો સમય વી યા પછી
એક યિક્તએ ક :ું ’ભાઈસાબ! જો ટાટર્ ન થત ું હોય તો ધક્કો
મારી દઉં?’
¤¤¤
િભખારી: ‘બેન થોડું ખાવાનુ ં આલો બા.’
ગૃિહણી: ‘હજી જમવાનુ ં થયું નથી.’
િભખારી: ‘કંઈ વાંધો નહીં બેન, મારો મોબાઈલ લખી
લો. ખાવાનુ ં થઈ જાય એટલે એક િમસકોલ મારજો.’
¤¤¤
ઉનાળામાં બાજરી ને િશયાળામાં કપાસ,
વાહ
ઉનાળામાં બાજરી ને િશયાળામાં કપાસ,
ટીન ૂડી તારી યાદમાં હ,ુ ં સાતે સાતમાં નપાસ.
¤¤¤
એક માણસ તરવાનુ ં શીખ્યો નહોતો છતાં પાણીમાં કૂદી
પડયો. ડૂબતાં ડૂબતાં એના હાથમાં એક માછલી આવી ગઈ.
એણે માછલીને િકનારા ઉપર ફકીને ક :ું ‘કંઈ નિહ તો તારો
જીવ તો બચાવી લઉં!’
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¤¤¤
મે ટલ હોિ પટલના ડૉક્ટરે એની પ નીને ક :ું ‘આ
પાગલોની સાથે રહીને હુ ં અડધો પાગલ થઈ ગયો હોઉં એવુ ં
લાગે છે .’
પ ની: ‘ક્યારે ક તો કોઈ કામ પ ૂરંુ કરો.’
¤¤¤
િભખારી: ‘પહેલાં તમે દસ િપયા આપતા હતા. પછી
પાંચ કયાર્ અને હવે ફક્ત એક જ િપયો આપો છો. આવુ ં કેમ?’
શેઠ: ‘પહેલાં હુ ં કુંવારો હતો. પછી લગ્ન કયાર્ં ને હવે
છોકરાં પણ છે . એટલે શુ ં કરંુ , દો ત?’
િભખારી: ‘હ મ, એટલે તમે મારા પૈસાથી જ ઘર
ચલાવો છો, એમ ને?’
¤¤¤
મા (તોતડા છોકરાને): ‘આ
તું યાં કંઈ બોલતો નહીં.’

છોકરી જોવા જવાનુ ં છે ,

દીકરો: ‘થીત છે .’
યારે છોકરીવાળાને યાં છોકરી ચા લઈને આવી યારે
ચા પીતાં છોકરો બો યો: ‘ધલમ છે ધલમ છે .’
છોકરી તરત બોલી: ‘ઓએ, ત માલ, ત માલ.’
¤¤¤
એક િક લો બનાવવા માટે હજારો કારીગરો જોઈએ.
એક રા ટ્રની રક્ષા કરવા માટે લાખો સૈિનકો જોઈએ. પણ
આખા ઘરને ઘર બનાવવા માટે એક ી જ બસ છે . આવો
આ આપણે એનો આભાર માનીએ: થે ક યુ કામવાળી!
¤¤¤
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છોકરો: ‘ હાલી, તારા માટે મારા

દયનાં
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છોકરી: ‘સે ડલ કાઢું કે!’
છોકરો: ‘કંઈ જ ર નથી. આ કંઈ મંિદર થોડું છે !’
¤¤¤
બે ગ પીદાસો વાતો કરી ર ા હતા.
એકે ક :ું ‘ યારે હુ ં બમાર્માં હતો યારે યાં એક વાઘ
ધસી આ યો. એ વખતે શુ ં કરવુ ં તેની મને કાંઈ ગમ પડતી
નહોતી એટલે મેં તો પાણીની છાલક તેની આંખો અને મ
ઉપર મારી અને એ યુિક્ત આખર કામ કરી ગઈ. વાઘ ત ુરત
જ યાંથી ભાગી ગયો’
આ સાંભળી બીજો ગ પીદાસ બોલી ઊઠયો: ‘હા. ત ન
સાચી વાત છે . હુ ં એ વખતે યાંથી જ પસાર થઈ ર ો હતો.
યારે એ વાઘ મારી ત ન નજીકથી પસાર થયો યારે તેની
મ ૂછોને મેં હાથ ફેર યો યારે ભીની હતી.’
¤¤¤
રાત્રે બે વાગ્યાની ટ્રે નમાંથી ઊતરીને ગણપતલાલે ઘરે
જવા રીક્ષા કરી. આગળ જમણી બાજુ વળવાનુ ં હત ું એટલે
ગણપતલાલે રીક્ષાવાળાને ટપલી મારી. રીક્ષાવાળાએ બેલે સ
ગુમા યુ ં અને રીક્ષા ટપાથ પર ચડીને, ખોખાં ગબડાવી,
કચરાના ઢગલાં પર ચઢીને, હવામાં ઉછળી સીધી થાંભલા
સાથે ભટકાઈ! પણ સારંુ થયુ ં કે બંને જણાં બચી ગયા.
કપડાં ખંખેરતા રીક્ષાવાળાએ ક :ું ‘કાકા, કોઈ િદવસ
આવુ ં નહીં કરવાનુ.ં હુ ં તો જબરજ ત ડરી ગયો!’
ગણપતલાલ કહે: ‘પણ મેં તો ખાલી તારા ખભે ટપલી
જ મારી હતી.’
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રીક્ષાવાળો: ‘હા, પણ આ પહેલાં હુ ં મડદાં લઈ જતી
વાન ચલાવવાનુ ં કામ કરતો હતો ને!’
¤¤¤
િભખારી: ‘ભાઈ, એક
ભ ૂખ્યો .ં ’

િપયો આપોને, ત્રણ િદવસથી

કારચાલક: ‘એક િપયાનુ ં શુ ં કરીશ એ જણાવ.’
િભખારી: ‘વજન ચેક કરીશ કે કેટલું ઘટી ગયુ ં છે .’
¤¤¤
એક મંિદરની બહાર બેઠેલો એક િભખારી બ ૂમો મારતો
હતો: ‘બહેન, પાઈ પૈસો આપો. આ અપંગની મદદ કરો.’
એક ભાઈને દયા આવી, તેમણે પસર્ ખો યુ પણ
ા
પૈસા ન મ યા, તેથી બો યો: ‘ભાઈ આ
ા નથી કાલે
આપીશ.’
િભખારી: ‘આ ઉધારીમાં જ મને હજારોનુ ં નુકશાન થઈ
ગયુ છે .’
¤¤¤
પિત-પ નીમાં લડાઈ થઈ રહી હતી.
પિત: ‘રોજ રોજના ઝઘડાથી તો સારંુ છે કે આ મહ યા
કરી લેવાય.’
નહીં.

પિત બજારથી ઝેર લઈને આ યો, ખાધુ ં પરત ું મય

પ ની: ‘હજાર વખત કીધુ ં કે કંપનીની ચીજ લાવો,
સમજતા જ નથી. હવે જુઓ િપયા પણ ગયા અને કામ પણ
ન થયુ.’ં
¤¤¤

હસતાં હસતાં સુિખયાં થયાં

77

એક િદવસ એક િભખારીએ ગેંડાલાલ સામે બે વાડકા
મ ૂકી દીધા. ગેંડાલાલે વાડકામાં િસક્કો નાખતાં િભખારીને પ ૂછ :ું
'બીજો વાડકો શું કામ મ ૂક્યો છે ?'
કય .

'આ મારી કંપનીની બીજી બ્રા ચ છે !' િભખારીએ ખુલાસો
¤¤¤

નસર્રીના ક્લાસમાં
‘ભગવાન ક્યાં છે ?’

એક

નાના

છોકરાએ

પ ૂછ :ું

બાળક, હાથ ઉપર કરીને: ‘મને ખબર છે .’
ટીચર: ‘હાં બતાવ.’
બાળક: ‘અમારા બાથ મમાં.’
ટીચર: ‘તને કેવી રીતે ખબર પડી?’
બાળક: ‘રોજ સવારે મારી મ મી બાથ મનો દરવાજો
ખખડાવીને કહે છે , હે ભગવાન. તમે હજી સુધી અંદર જ છો!’
¤¤¤
સંતા: ‘અરે બંતા, કોઈ આ યા છે , તે િ વિમંગ પુલ માટે
ફાળો ઉઘરાવી ર ા છે .’
બંતા: ‘એમને એક ગ્લાસ ભરીને પાણી આપ.’
¤¤¤
રોજ ઝડપથી ટે શને આવતા મહેશભાઈ નવ ને
પચીસની ફા ટ ઘણી વખત ચ ૂકી જતા. એક િદવસ તેઓ
સમયથી પહેલાં આ યા. ગાડી આવી તેમ છતાં તેઓ તેમાં ન
ચઢયા.’
બીજો મુસાફર: ‘તમારે યાં જવુ ં છે
ઊભી નથી રહેતી કે શુ?ં તમે કેમ ન ચઢયા?’

યાં આ ગાડી
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મહેશ: ‘રોજ ગાડી મને દગો દે છે , આ
દગો દીધો.’

મેં ગાડીને

¤¤¤
સુરતીલાલો પંિડતને: ‘મને સં કૃત શીખવો.’
પંિડત: ‘એ દે વોની ભાષા છે .’
સુરતી: ‘એટલે જ તો શીખવી પડે ને? મરીને વગર્માં
ગયો તો?’
પંિડત: ‘ને નરકમાં ગયો તો?’
સુરતી: ‘તો કાંઈ વાંધો ની મળે ? હર
ુ ટી ટો મને પાક્કી
આવડતી જ છે ને!’
¤¤¤
િભખારી: ‘મણીબેન, કંઈક ખાવાનુ ં આપો. બાજુવાળાં
મંછાબેને પણ આ યુ ં છે .’
મણીબેન: ‘એમ, તેણે શુ ં આ યુ?’
ં
િભખારી: ‘રોટલી, શાક, ભાત વગેરે.’
મણીબેન: (ઘરમાં અંદર જઈ, બહાર આવી) ‘તો તો લે
આ પડીકી. મંછાબેને આ યુ ં છે તો જ ર એ પચાવવા આ
પડીકીમાંના ચુણર્ની તને જ ર પડશે!’
¤¤¤
ૂ કીધુ.ં
‘મેં એક છોકરીની મદદ કરી તો તેણે મને થે
ૂ નહીં, મારો ફોન નંબર લે અને ત્રણ
મેં કીધુ:ં ‘થે
છોકરીઓને આપ . એ ત્રણેયને કહે અ ય ત્રણને આપે.’
¤¤¤
મીની અને િટંકુ રજા હોવાથી ઘરે રમત રમતા હતા,
તેમાં મીની જોર-જોરથી બ ૂમો પાડી રહી હતી.
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મ મી: ‘મીની, આટલી જોરથી બ ૂમો કે મ પાડી રહી છો?
જો િટંકુ કેટલો શાંત છે !’
બની

મીની: એ તો અમે રમત રમીએ છીએ; તેમાં હુ ં મ મી
,ં અને િટંકુ ડેડી બ યો છે .
¤¤¤
બે િમત્રો પોતાની ગલર્ફ્રે ડ િવશે વાતો કરી ર ા હતા.

લીધી.’

અિનલ: ‘કાલે મેં નીતાના હાથની માંગણી કરી જ

િદપલ: ‘એ તો ખ ૂબ સારંુ કહેવાય, તેણે શો જવાબ
આ યો?’
અિનલ: ‘શુ ં સારંુ કહેવાય? તેણે હાથ તો આ યો પણ
હાથમાં નહીં. ગાલ પર.’
¤¤¤
ુ ા કામથી ખુશ થતાં બો યા: ‘લે શંભ ુ
શેઠ કારીગર શંભન
આ પગાર ઉપરાંત સો િપયા વધારે . પ નીને લઈ આ
સાંજના િફ મ જોવા જ .’
સાંજના શંભ ુ પાછો આ યો.
શેઠ: ‘એલા શંભ,ુ પાછો કેમ આ યો?’
શંભ:ુ ‘િફ મ જોવા જવી છે એટલે તમારી પ નીને લેવા
આ યો .ં ’
¤¤¤
એક વખત એક કંજૂસ છોકરાને એક કંજૂસ છોકરી સાથે
પ્રેમ થઈ જાય છે .
છોકરી: ‘જયારે મારા પ પા ઘરે નહીં હોય યારે હુ ં
ગલીમાં એક િસક્કો નાંખીશ અવાજ સાંભળીને ત ું તરત જ
અંદર આવી જ .
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છોકરો એક કલાક બાદ આ યો.
છોકરી: ‘આટલી વાર ક્યાં કરી?’
છોકરો: ‘હુ ં તો િસક્કો શોધતો હતો.’

છોકરી: ‘એ તો દોરા સાથે બાંધીને નાંખ્યો હતો. તે
પાછો ખેંચી લીધો.’
¤¤¤
બારમા ધોરણમાં નાપાસ થયેલા નૈનેશે એના પ પાને
ક ,ું ‘ખરાબ અક્ષરો નડયા, નિહતર હુ ં પાસ થઈ જાત.’
ક .ું

‘પણ તારા અક્ષર તો ખ ૂબ જ સારા છે ને!’ પ પાએ

‘તમે ગોઠવેલો
માણસ મને કાપલીઓ દે વા આવતો
હતો એના અક્ષર બહુ ખરાબ હતા.’
¤¤¤
બાપુએ પુત્રને ક :ું ‘તું કેમ ગભરાય છે ? ડાક્ટરે તને
ખતરાથી બહાર હોવાનુ ં જણા યુ ં છે .’
પુત્ર: ‘પણ બાપુ
ખટારાથી હુ ં ટકરાયો હતો, તેની
પર લખ્યું હત ું ફીર મીલેંગે.’
¤¤¤
રમેશ કીડા, મકોડા તેમજ પશુપખ
ં ીની દુકાને ગયો.
રમેશ: ‘તમે માંકડ થા ઉંદરડા રાખો છો?’
દુકાનદાર: ‘હા, કેટલા આપુ?’
ં
રમેશ: ‘સો માંકડ અને પચાસ ઉંદરડા.’
દુકાનદાર: ‘સો માંકડ! પચાસ ઉંદરડા! આટલા બધાનુ ં
શું કરવુ ં છે ?’
રમેશ: ‘ઘર ખાલી કરવાનુ ં છે , અને મકાન માિલકને
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વું હત ું તેવ ું જ પા ં દે વાનુ ં છે .’

¤¤¤
ુ છે ? કઈ કંપનીનુ ં છે ? હુ ં મારી
પુરુષ: ‘સારંુ પરફ મ
પ નીને િગ ટ કરવા ઈ ં .ં ’
મિહલા સે સવુમન: ‘રહેવા દો, ના આપતા. નિહ તો
કોઈ ચાલુ માણસને પણ તેની સાથે વાત કરવાનો મોકો મળી
જશે.’
¤¤¤
ગામડીયાલાલ: ‘ડોક્ટર, મને વહેમ ર ા કરે છે કે કોઈ
મારો પીછો કરી ર ું છે . મને એવી દવા આપો કે મારો આ
વહેમ દૂ ર થાય.’
ડોક્ટર: ના એ વહેમ નથી. તમારંુ પહેલાંન ુ ં િબલ બાકી
છે એટલે મારો ક પાઉંડર તમારો પીછો કરી ર ો છે !’
¤¤¤
એક પિત-પ ની તલાક પછી છોકરાં કોણ રાખે એવી
વાત પર ચચાર્ કરતાં હતાં.
પ ની: ‘મેં એને

મ આ યો છે એ મારો છે , સાહેબ.’

પિત: ‘જજ સાહેબ તમે આ લું કહો કે હુ ં વેંિડંગ
મશીનમાં િપયા નાખું અને પે સી આવે તો એ મને મળે કે
મશીનને કહો. છે કોઈ જવાબ?’
¤¤¤
મળી?’

મોદીએ નીિતશકુમારને ફોન કય : ‘તમને કેટલી સીટ
નીિતશ: ‘2 સીટ’

મોદી: ‘મને પણ 2 સીટ મળી. એક વડોદરા અને બીજી
વારાણસીથી. હવે તમે શુ ં કરશો?’
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નીિતશ: ‘હુ ં સીએમ પદથી રાજીનામું આપીશ.’
મોદી: ‘હુ ં પણ.’
નીિતશ: ‘ફોન મ ૂક.’
¤¤¤

પ ની: ‘જુઓ, દીકરી હવે મોટી પરણવા
હવે કોઈ ઠેકાણુ ં ગોતીયે!’

વડી થઈ છે .

પિત: ‘ઠેકાણાં તો ઘણાં જોયાં, પણ યોગ્ય મુરિતયો હજુ
નથી મ યો.
મળે છે તે ગધેડા વા બુ ધુ હોય છે .’
પ ની: ‘મારા બાપુજી જો એમ જ િવચાયેર્ રાખતા હોત
તો હુ ં કુંવારી જ રહી ગઈ હોત.’
¤¤¤
માયાએ દુકાન પર બોડર્ હત ું તેમાં વાં યુ…
બનારસી સાડી ૧૦ .
નાયલોન સાડી ૮ .
કોટન સાડી ૫ .
માયાએ ખ ૂબ ખુશ થઈને પિત પાસે આવીને ક :ું ‘મને
૫૦ િપયા આપો. હુ ં દસ સાડી ખરીદવા માગું .ં ’
છે .’

પિતચ ‘ યાનથી વાંચ આ સાડીની નહીં, ઈ ીની દુકાન
¤¤¤

િપતા: ‘દીકરા, ત ું ફેલ હોય કે પાસ તને મોટર સાઈકલ
જ ર અપાવીશ.’
દીકરો: ‘સાચે!’
બાપુ: ‘હા પાસ થાય તો પ સર કાલેજ જવા માટે અને
ફેલ થાય તો રાજદૂ ત દૂ ધ વેચવા માટે.’
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¤¤¤
અમથાલાલ કશુકં સાંધી ર ા હતા.
મોતીબેન (પાડોશી): ‘અરે રે અમથાલાલ! આ તમે શુ ં
કરી ર ા છો? તમે તો પરણેલા હોવા છતાં આ ફાટે લ ું ખિમસ
સાંધી ર ા છો?’
અમથાલાલ: ‘તમે આંધળા છો કે શુ?ં આ ખમીસ નથી
પણ મારી વાઈફનુ ં લાઉઝ છે .’
¤¤¤
રામુ: ‘કંપનીની બોટલોનાં એક હજાર ઢાંકણાં ભેગાં
કરવા બદલ કંપનીએ મને ઈનામ આ યુ.’ં
મહેશ: ‘શુ ં ઈનામ મ યુ?’
ં
રામુ: ‘હજાર ઢાંકણાં રાખવા માટે કંપનીએ મને એક
બોક્સ આ યુ.’ં
¤¤¤
ડોક્ટર, ‘તમારી િકડની ફેઈલ થઈ ગઈ છે .’
મો ટુ, ‘શું મજાક કરો છો? મારી િકડની તો ક્યારે ય કૂલે
ગઈ જ નથી.’
¤¤¤
સંતા અંડરિવયર ખરીદવા ગયો. એક પસંદ આવી
પ ૂછ :ું ‘કેટલાની છે ?’
દુકાનવાળો: ‘500 .ની.’
સંતા: ‘એ ભાઈ ડેલી િવયર આપો પાટ િવયર નથી
જોઈતી.’
¤¤¤
રમેશ તથા રમા પ્રેમીઓ હતાં.
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રમા રમેશનાં વખાણ કરતાં: ‘પ પા, તમે રમેશને જોશો
કે તરત જ તે તમને એ મારા માટે ખુબ જ પસંદ આવી જશે.’
પ પા: ‘એમ! તેની પાસે પૈસા કેટલા છે ?’
રમા: ‘કમાલ છે ! રમેશ પણ ઘડી ઘડી આવો જ સવાલ
પ ૂછે છે . તે પ ૂછે છે કે તારા પ પા પાસે કેટલા પૈસા છે ?’
¤¤¤
પીંકી: ‘મ મી….મ મી, મને લખતાં આવડી ગયુ.’ં
મ મી: ‘શાબશ બેટા! વાંચતો જોઉં શુ ં લખ્યુ ં છે ?’
પીંકી: ‘એ તો મને વાંચતા આવડી જાય યારે કહીશ.’
¤¤¤
સંતા (બંતાને): ‘જો છોકરી મેકઅપ કરીને, સજીધજીને,
નવાં કપડાં પહેરીને લગ્ન કે પાટ ના કોઈ ફંકશનમાં જાય
પછી શુ ં થાય?’
બંતા: ‘શું થાય?’
સંતા: ‘બીજા િદવસે ફેસબુક પર તેનો પ્રોફાઈલ ફોટો
બદલાશે કે પછી િરલેશનશીપ ટે ટસ.’
¤¤¤
રામુને ચોરીના આરોપ સર કોટર્ માં જવુ ં પડ .ું
જજ: ‘રામુ, તું કહે છે કે તેં એક જ સાડી ચોરી છે ; તો
પછી તેં દુકાનમાં પાંચ વાર કેમ ચોરી કરી હતી?’
રામુ: ‘સાહેબ, શુ ં કરંુ . મારી પિ નને કલર, ડીઝાઈન
વગેરે તેના લાઉઝ જોડે મેચ કરવાં હતાં.’
¤¤¤
સ તા: ‘યાર બ તા, યે શાદી કે જોડે કૌન બનાતા હૈ?’
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બ તા: ‘ઓયે, વો તો આસમાન સે ભગવાન બના કે
ભેજતે હ.’
સ તા: ‘તબ તો બડી ગલતી હો ગઈ.’
બ તા: ‘ક્યા હઆ
ુ ?’
સ તા: ‘મૈં તો ટે લર કો નાપ ઔર કપડા દે આયા!’
¤¤¤
પિત: ‘ડાલીર્ંગ, હુ ં મરી જાઉ તો ત ું શુ ં કરે ?’
કરંુ .’

પિ ન: ‘ડાલીર્ંગ, હુ ં મરી જાઉં અને તમે

કરો તે હુ ં

પિત: ‘(ગુ સે થતાં) મને ખબર જ હતી કે મારા ઉપર
ગયા પછી ત ું બીજાં લગ્ન કરશે.’
¤¤¤
ત :ુ ‘મમી મમી, પ પા ક્યાં?’
મમી: ‘એ તો વીમીંગ કરવા ગયા છે .’
ત :ુ ‘તો હુ ં પણ જાઉં?’
મમી: ‘ના. એમાં તો પડી જવાય તો બેટી, ડુબી પણ
જવાય.’
ત :ુ ‘તો પ પા કેમ ગયા છે ?’
મમી: ‘બેટી, તારા પ પાનો તો િવમો છે !’
¤¤¤
બ તા પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં નોકરીએ લાગ્યો.
એક િદવસ િપંજરાની સફાઈ કરતાં એણે વાઘનુ ં િપંજરંુ
ખુ લું રહેવા દીધુ.ં સાહેબે એને બોલાવીને ખખડા યો, ‘ત ુમને
ું છોડ િદયા?’
શેર કા િપંજરા ખુલા
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બ તા: ‘ક્યા સા’બ, ઈતનેં ખતરનાક જાનવર કી ચોરી
કૌન કરે ગા?’
¤¤¤
એક સરદાર મેરેજ કરીને આ યા બાદ કલાકો સુધી
પોતાના મેરેજ સિટર્િફકેટને જોતા ર ા.
પ ની: ‘તમે ક્યારના આમાં શુ ં જોયા કરો છો?’
સરદાર: ‘હુ ં એ જોતો હતો કે આમાં એક્સપાયરી ડેટ
કયાં લખેલી છે !’.
¤¤¤
િશક્ષક: ‘રામુ, તું ગઈ કાલે કેમ મોડો પડયો હતો?’
રામુ: ‘સર, વરસાદ પડતો હતો એટલે.’
િશક્ષક: ‘તો આ

કેમ મોડો પડયો?’

રામુ: ‘સર, વરસાદ પડવાની વાટ જોતો હતો.’
¤¤¤
પોટર્ સની એક દુકાને,
ઘરાક: ‘ભાઈ, તમે ‘હે મેટ્સ’ રાખો છો?’
દુકાનદાર: ‘હા ભાઈ ઘણી જાતની છે . કઈ જોઈએ છે ?
મોટર સાઈકલની, સાઈકલની, કોઈ પોટર્ સ કે પછી...’
ઘરાક: ‘બૈરીના વેલણથી બચવાની.’
¤¤¤
ટીચર: ‘લાકડી પાણીમાં કેમ ડૂબતી નથી?’
કિપલ: ‘સર, એને તરતા આવડત ું હશે.’
¤¤¤
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એકવખત એક શરાબી જઈ ર ો હતો. અચાનક એ
કીચડમાં પડી ગયો.
યારે તે પડયો યારે અચાનક વીજળી ચમકી.
શરાબી બો યો: ‘અરે ભગવાન, એક તો િકચડમાં પાડી
દીધો અને પછી ફોટો પણ પાડી લીધો? પણ બાપલા કાલે
ફેસબુક પર ના મ ૂકતા.’
¤¤¤
એક ટકલો હજામ પાસે ગયો એને પ ૂછ :ું ‘વાળ
કાપવાના કેટલા લેશો?’
હજામ: ‘20 િપયા.’
‘બધા પાસેથી 10 લો છો મારી પાસેથી 20 કેમ?
હજામ: ‘10 કાપવાના અને 10 વાળ શોધવાના.’
¤¤¤
અમદાવાદી લગ્નની કંકોતરીમાં નીચે RSVP લખ્યુ ં
હોય તો એનો શુ ં મતલબ સમજવો?
‘રોકડા સાથે વહેલા પધારજો!’
¤¤¤
છે ?’

ર ના: ‘ત ું રોજ મારે યાં જ ભીખ માગવા કેમ આવે
ભીખારી: ‘મારા ડોક્ટરે ક ું છે માટે.’
ર ના: ‘તારા ડોક્ટરે શું ક ું છે ?’

લે .’

ભીખારી: ‘તું હમણાં ફીક્કી મસાલા વગરની રસોઈ
¤¤¤
એક િરક્ષા પાછળ લખ્યું હત:ું ‘સાવન કા ઈ તેજાર….’
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અચાનક પાછળથી એક ટ્રક આવીને િરક્ષાને હવામાં
ઉછાળી મ ૂકી. એ ટ્રક પાછળ લખ્યુ ં હત:ું ‘આયા સાવન મ કે!’
¤¤¤
સરદાર દુઃખી હતા.
િમત્ર: ‘કેમ આ

દુઃખી છો સરદાર?’

સરદાર: ‘એક સંબધ
ં ીને લાિ ટક સ રી કરાવવા . બે
લાખ આપેલા. હવે એ એટલો બધો બદલાઈ ગયો છે કે હુ ં તેને
ઓળખી શકતો નથી તો િપયા કેવી રીતે પાછા લાવુ?’
ં
¤¤¤
પિત: ‘તું ગઈ કાલે િપયર હતી, યારે રાતના ચોરો
ઘસી આ યા હતા. અરે , મને ખુબ માર મારી અધમુઓ કરી
નાખેલો!’
પિ ન: ‘તો તમારે જોરથી રાડો પાડવી હતી ને.
આસપાસના કોઈ મદદ કરવા દોડી આવત.’
પિત: ‘હુ ં કાંઈ ડરપોક

ં કે રાડો પાડુ?ં ’
¤¤¤

આ જુલાઈ માસની શ આત થઈ ગઈ અને છતાંય
હજુ વરસાદનાં કોઈ એંધાણ દે ખાતાં નથી.
આ વરસાદ ન આવવાનુ ં કારણ જાણો છો તમે?
માતા-િપતાનો પોતાનાં સંતાનોને અંગ્રેજી મા યમમાં
ભણાવવાનો અભરખો જ આ વરસાદ ન આવવા માટે
જવાબદાર છે .
તમને થશે કે વરસાદ ન આવવાને અને અંગ્રેજી
મા યમને વળી શું લેવા દે વા?
તો આ ર ો એ અંગેનો આધારભ ૂત જવાબ.
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અંગ્રેજીમાં ભણતા િવ ાથીર્ઓને
શીખવવામાં આવે છે કે

રે ઈન રે ઈન ગો અવે, લીટલ જહોની વો ટસ ટુ લે.
કમ અગેઈન અનઅધર ડે અને અમે ગુજરાતી
મા યમમાં ભણનારા તો એવુ ં શીખતા કે ......
આવ રે વરસાદ
ઢેબરીયો વરસાદ
ઉની ઉની રોટલીને કારે લાનુ ં શાક
હવે તમે જ કહો કે આ અંગ્રેજી મા યમમાં ભણતા
છોકરાઓ વરસાદને જતો રહેવાનુ ં કહે તો એ િબચારો હવે
ક્યાંથી આવે?
¤¤¤
સ તા ઈંિગ્લશના પેપરમાં ફેલ થયો. એના બધા માકર્
ભાષાંતરમાં કપાઈ ગયા. વાંચો એના નમ ૂના.
(1) મૈં એક આમ આદમી હ.ુ ં
અનુવાદ: આઈ એમ વન મૅંગો પરસન.
(2) મુઝે ઈંિગ્લશ આતી હૈ.
અનુવાદ: ઈંિગ્લશ ક સ ટુ િમ.
(3) મેરા ગાંવ હિરપુર હજારા હૈ
અનુવાદ: માય િવલેજ ઈઝ ગ્રીનપુર થાઉઝ ડા.
(4) સડક પે ગોિલયાં ચલ રહી થી.
અનુવાદ: ટૅ લે સ વેર વૉિકંગ ઑન ધ રોડ.
¤¤¤
એક વખત સરદારજી પરીક્ષા આપવા ગયા.
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સાથે લ બરને લઈ ગયા.

કોઈએ પ ૂછ :ું ‘આ લ બરને કેમ લા યા છો?’
સરદારજી કહે: ‘મને ખબર મળી છે કે પેપર લીક થઈ
ગયુ ં છે .’
¤¤¤
એક રા યનાં નવા બનેલા વા ય પ્રધાને પોતાનાં
સિચવને પ ૂછ :ું ‘રા યમાં અંધ લોકોની કુલ સંખ્યા કેટલી છે ?’
સિચવ: ‘સાહેબ, આખું રા ય આંધ

છે .’

મંત્રી: ‘એટલે....?’
સિચવ: ‘એટલે જ તો તમે ચુટં ણીમાં જીતી ગયા!’
¤¤¤
મીના: ‘ડોક્ટર, હાલમાં મારા પિત ઊંઘમાં બહુ જ બોલે
છે . મારે તેના માટે દવા જોઈએ છે .’
ડોક્ટર: ‘ભલે! લો આ ગોળીઓ. તેમનુ ં ઊંઘમાં
બોલવાનુ ં એકદમ બંધ થઈ જશે.’
મીના: ‘ના. એવી ગોળીઓ નહીં, પરં ત ુ એ પ ટ બોલે
એવી ગોળીઓ આપો!’
¤¤¤
પિ ન: ‘હુ ં ક્યારની જોઈ રહી .ં એ મ છર તમને
ક્યારનો હેરાન કરી ર ો છે . તમે એને મારી કેમ નથી
નાખતા?’
પિત: ‘કેમ કે અ યારે એની રગોમાં મારંુ લોહી દોડે છે .’
¤¤¤
એક ભાઈ સાઈકલ પર પોતાના નાના છોકરાને
બેસાડીને જઈ ર ા હતા.
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છોકરો સતત જોર જોરથી રોઈ ર ો હતો.

રાહદારી: ‘તમારો છોકરો રોવે છે અને તમે સતત
સાઈકલ ચલાવી ર ા છો?’
સાઈકલ ચાલક: ‘એ તો સાઈકલમાં ઘંટડી નથી એટલે
તેને રોવડા યો છે .’
¤¤¤
એક કો યુટર એિ જનીયરે તેનાં િમત્રને ક :ું ‘કાલે હુ ં
ભ ૂલથી એક કિવ સ મેલનમાં પહ ચી ગયો.‘
િમત્ર: ‘શુ ં સાંભ યુ ં યાં....’
એિ જનીયર: ‘યાર એ કિવએ ક ું કે હુ ં તમને વાયરસ
VIRUS પર એક કિવતા સંભળાવુ ં .ં ..’
િમત્ર: ‘કેવી લાગી કિવતા?’
એિ જનીયર: ‘અરે પ ૂછીશ નહીં...આખી કિવતામાં એ
બસ મારા મારી, જોશ અને બહાદુરીની વાતો જ કરતો ર ો.
એક લાઈનમાં પણ વાયરસ િવશે ના આ યુ.’ં
િમત્ર: ‘અબે ગાંડા, તો એ વાયરસ પર નહીં. વીર રસ
પર કિવતા સંભળાવતો હશે!’
¤¤¤
ગયો

પિત: ‘હુ ં તારી આ રોજ રોજની ફરમાઈશોથી ત્રાસી
.ં હવે હુ ં આ મહ યા કરવા જઈ ર ો .ં ’

પ ની: ‘એમ? તો એક સારામાંની સફેદ સાડી તો
અપાવતા જાવ!’
¤¤¤
િશક્ષક: ‘અ યા રામુ, હુ ં તારા ઘર પાસેથી ગઈ કાલે
પસાર થયો હતો. બારી પર મારી નજર ગઈ હતી. ત ું વાંચતો
હતો. શાબાશ. એવી જ રીતે અ યાસ કરતો રહે .

92 હસતાં હસતાં સુિખયાં થયાં

રામુ: ‘એ તો હુ ં તમને આવતા જોઈ ગયો હતો એટલે.’
¤¤¤

મનોવૈજ્ઞાિનક: ‘તમે બધી િચંતાઓ ભ ૂલી જાઓ, અથવા
િચંતાઓને ભ ૂલી જવા પ્રય ન કરો. ખબર છે , આપણી ઘણી
ખરી િબમારીઓનુ ં કારણ જ િચંતાઓ હોય છે . િચંતા કરવાથી
જ ઘણા હેરાન થાય છે .
દાખલા તરીકે પરમ િદવસે જ મારી પાસે એક યિક્ત
આવી, તેને બીલ ચુકવવાની યાધી હતી, પરં ત ુ મેં એને યાિધ
કરવાનુ ં મુકા યુ ં અને આ તે વ થ છે !’
દદ : ‘એ જ તો મારી િચંતાનુ ં કારણ છે . તે મારા પૈસા
હવે ચુકવવાની ના પાડે છે !’
¤¤¤
એક કંપનીમાં સીઈઓએ સેક્સી સેક્રેટરી હાયર કરી,
પણ 10 િદવસમાં જ સીઈઓએ ઓિફસના િબિ ડંગ પરથી
કૂદીને આ મહ યા કરી.
ું
હત?’

પોલીસ: ‘આ મહ યા વખતે એમની ઓિફસમાં કોણ

સેક્રેટરી: ‘હુ ં હતી. એ એક સારા યિક્ત હતા. એક
િદવસ તેમણે મને 20 હજાર િપયાનો ઓવર કોટ અપા યો
હતો. પછી એમણે મને 2 લાખ િપયાનો ડાયમ ડ નેકલેસ
અને એક લાખ િપયાની ગો ડ િરંગ અપાવી.
‘આ બોસે મને એમની સાથે એક રાત િવતાવવા ક ું
હત ું તો મેં એમને એક રાતના ફક્ત 1000 િપયા જ ક ા હતા.
મને એ જ સમજાત ું નથી કે એમણે આ મહ યા કેમ કરી?’
¤¤¤
એક ી વીમા એજ ટ પાસે ગઈ અને ક :ું ‘મારા પિત
મરણ પા યા છે . એમના વીમાનાં નાણાં આપો.’
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વીમા એજ ટ: ‘પણ વીમો નહીં મળે . એમણે તો
આગનો વીમો ઉતરા યો હતો.’
ી: ‘પણ મારા પિતનો અિગ્નસં કાર જ થયો છે .’
¤¤¤
પોિલસ: ‘તમે અડધી રાતે આંટા મરો છો! કક તો
કારણ હશે ને?
દા િડયો: ‘કારણ જ શોધું .ં કારણ હોત તો સીધો ઘરે
જ ના જાત અને બૈરી ને ના કહી દે ત?’
¤¤¤
ગંગ ુ અને મંગ ુ બ ે દો તો. બ ે પાંચ પાંચ વષર્ના.
મંગ:ુ ‘ગંગ,ુ મારી મ મી આ ર તો પસાર કરતાં બહુ જ
ગભરાય છે .’
ગંગ:ુ ‘તને કેવી રીતે ખબર પડી?’
મંગ:ુ ‘તે દરરોજ ર તો પસાર કરતાં મારી આંગળી
પકડી લે છે .’
¤¤¤
ઉંદરને િબલાડી લાગી ગોરી
બંને મ યા ચોરી ચોરી,
ઉંદર બો યો: ‘આઓ ગોરી, બાંધે પ્રેમની ડોરી.’
િબલાડી ઉંદરને મારી ખાઈ ગઈ અને બોલી,
િબલાડી: ‘આઈ હેટ લવ ટોરી!
¤¤¤
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પિત પ ની વ ચે ઝગડો થતાં, પ ની: ‘તમે ‘1000
watts’ ની લાઈટ લઈને ગોતવા નીકળશો તો પણ તમને મારા
વી પ ની નહીં મળે , યાન રાખજો.’
પિત: ‘પણ હુ ં તારા વી પ નીને ગોતવા નીકળીશ તો
ને! તને કોણે ક ું કે મને તારા વી પ ની જોઈએ છીએ?’
¤¤¤
િદવાળીનાં તહેવારમાં જનિહતમાં જારી ચેતવણી:
િકંગિફશરની ખાલી બોટલોમાં જો તમે રોકેટ ફોડવાનુ ં
િવચારતા હોવ તો માંડી વાળજો. કેમ કે રોકેટ હવામાં ઉડવાની
શક્યતાઓ નિહંવત છે !
¤¤¤
પ ની: ‘તમે જોતા હતા. ચોરે એક પછી એક બધાં
ઘરે ણાં કઢા યાં અને થેલો ભરી લઈ ગયો, છતાં તમે જોતા જ
ર ા?’
પિત: ‘તે હુ ં શુ ં કરંુ ? એનો ભાઈ-બીજો ચોર, મારી સામે
બંદૂક તાકીને જ આખો વખત ઊભો હતો!’
પ ની: ‘તો એમાં શુ ં થયુ.ં તમારો તો િવમો હતો,
ઘરે ણાંનો ક્યાં િવમો હતો?’
¤¤¤
સ તા-બ તા અને બીજા એના વા હજારો બ દા યાં
રહેતા હતા એ ગામમાં એક લ હતી. લરે એ લની
દીવાલ ડબલ ઊંચી કરાવી દીધી. આ જોઈને બહારગામથી
આવેલા એક સાહેબે લરને પ ૂછ :ું ‘આ દીવાલ કેમ ઊંચી
કરાવી? શુ ં કેદીઓ ભાગી જાય છે ?’
‘ના! જમવાના ટાઈમે ગામવાળા અંદર ઘ ૂસી આવે છે !’
¤¤¤
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કમર્ચારી: ‘માફ કરજો, મેડમ. ખ ા સાહેબ તેમની
પ ની સાથે હોટે લમાં ગયા છે .’
િમિસસ ખ ા: ‘તો એ આવે એટલે કહેજો કે તેમની
ટેનોગ્રાફરનો ફોન હતો.’
¤¤¤
િશક્ષક: ‘બોલ મનુ, આપણા સમાજમાં વરરાજા હમેંશાં
ઘોડા પર આવે છે . ગધેડા પર કેમ નથી આવતા?’
મનુ: ‘કારણ કે સર, એ જો ગધેડા પર આવે તો ક યા
બે ગધેડા એક સાથે જોઈને ગભરાઈ જાય.’
¤¤¤
સંતા: ‘યાર, તું અરીસાની સામે બેસીને કેમ વાંચે છે ?’
બંતા: ‘એનાં ત્રણ કારણ છે .
1 સાથે િરવીઝન પણ થઈ જાય છે ,
2 પોતાની ઉપર નજર પણ રહે છે , અને
3 વાંચવા માટે કંપની પણ મળી રહે છે .’
¤¤¤
દ ારામ: ‘ધનીરામ, હવે તો તમે ખુબ જ પૈસાદાર
થયા. તમારી ગઈ કાલની પાટ પણ ખુબ જ મોટી લાગી.
કેટલા, હજારે ક િમત્રો હતા?’
ધનીરામ: ‘લગભગ પંદરસો.’
દ ારામ: ‘ઓહ, એમાં પહેલાંના એટલે તમારી ગરીબ
અવ થા ટાણેના કેટલા હતા?’
ધનીરામ: ‘ યારે મારે િમત્રો જ ક્યાં હતા?’
¤¤¤
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ે ો જ ઘરાક
બંટા િસંહ ે સાયકલની દુકાન કરી અને પેહલ
કરસન કડકો.
'મારે એક સાયકલ લેવી છે ,પણ સરળ હ તેથી લેવા
માંગ ુ છે .' કરસન બો યો.
વાંધો નહીં. બંટા િસંહ ે ક :ું ‘પહેલાં તમારે સો િપયા
જમા કરાવવા પડશે. કહો પહેલાં હડલ લઈ જવુ ં છે કે પેંડલ?’
¤¤¤
હતો.

ભંગાર ભેગ ું કરવાવાળો ગલીએ ગલીએ બ ૂમો પડતો

‘ભંગાર, ભંગાર. કોઈને ભંગાર કાઢવું હોય તો અમે લઈ
જઈશુ. ભંગાર, ભંગાર!’
યાં ઊભેલાં એક બાઈ બો યાં: 'તમારા ભાઈ હમણાં
દુકાને ગયા છે . સાંજના આવજો.'
¤¤¤
ભારતભરના તમામ નેતાઓ એક જ જગાએ મ યા, આ
નેતાઓમાં િજ લા કક્ષાથી માંડીને રા ટ્રીય કક્ષાના તમામ
ખુરાંટ રાજકારણી હતા. હવે લાગ જોઈને આંતકવાદીઓ આ
થળ પર જઈ તમામ રાજકારણીઓને બંદી બનાવી અજ્ઞાત
થળે લઈ ગયા અને માંગણીનુ ં એક મોટું લી ટ સતાવાળાને
પકડાવી દીધુ.ં
આખા દે શમાં સનસનાટી. બધાના જીવ અધર.
આખરે ખુખ
ં ાર આંતકવાદી એ યુઝ ચેનલને ક :ું ‘જો
અમારી માંગણીઓ વીકારવામાં નહીં આવે તો...!’
‘તો શુ?ં ’ બધાના હોઠ પર એક જ સવાલ હતો.
યાં તો પેલો ખુખાર
ં
આંતકવાદી બો યોઃ ‘તો અમે
વારાફરતી, એક પછી એક નેતાને છોડી મ ૂકીશુ!ં ’
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¤¤¤
પઠાણ: ‘પેલો
મોટો દુ મન છે .’

ટે બલ પર બેઠો છે ને એ મારો સૌથી

િમત્ર: ‘ટે બલ પર તો ચાર જણા બેઠા છે .’
પઠાણ: ‘અરે ,

ની મછ
ં ૂ ો છે .’

િમત્ર: અરે , મછ
ં ૂ ો તો બધાને છે !’
પઠાણ: ‘અરે ,

ણે સફેદ શટર્ પહેયર્ં ુ છે .’

િમત્ર: ‘સફેદ શટર્ તો બધાએ પહેયાર્ં છે .’
પઠાણે ગુ સામાં પોતાની િપ તોલ કાઢી અને ટે બલ
પરના ત્રણ જણાને ગોળી મારી બો યો: ‘ પેલો
બચી ગયો
છે ને એને હવે હુ ં નહીં છોડુ.ં ’
¤¤¤
પરીક્ષાઓ બદલાઈ રહી છે .
1999: િવ ાથીર્ઓ, બધા સવાલના જવાબ આપો….
2009: િવ ાથીર્ઓ, કોઈ પણ બે સવાલના જવાબ
આપો…
2015: િવ ાથીર્ઓ, આખું પ્ર પત્ર વાંચી જાઓ….
2020: પરીક્ષામાં આવવા બદલ આભાર!
¤¤¤
પ્રચારક નેતા: ‘જો તમે મને જીતાડશો તો હુ ં દરે ક ઘરે
એક એક સાઈકલ પહ ચાડીશ.’
પ્રજાજનો: ‘સાહેબ, સાઈકલ પછી આપજો, પહેલાં અહીં
ચાલવા લાયક ર તા તો બનાવો.’
¤¤¤
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સંતા, કાચમાં પોતાનો ચહેરો જોઈને: ‘યાર બંતા, આ
કાચમાં માણસ છે , તેને મેં ક્યાંક જોયો છે .’
બંતા, (કાચમાં ચહેરો જોઈને): ‘અરે , મ ૂખર્ આ હુ ં જ

.ં ’

¤¤¤
ટે બલ ખુરશી ગોઠવાયેલી એક જગ્યાને હોટલ સમજીને
કનુ યાં બેસી ગયો અને જોરથી બો યો: ‘એક ગરમા ગરમ ચા
લાવજો જ દી.’
આસપાસ બેઠેલા લોકો બો યા: ‘શીશ.્ આ લાઈબ્રેરી છે
ધીરે બોલો.’
કનુ (ધીરે થી): ‘હા, ભાઈ એક ગરમા ગરમ ચા લાવો.’
¤¤¤
રાતનો જમવાનો સમય થયો.
સંતા અને બંતા બંને ખાવા માટે ભેગા થયા.
ુ લાઈટની સામે મોઢું ફાડીને
બંતા: ‘ઓયે સંતા, આ ટ બ
શું જોઈ ર ો છે ?’
સંતા: ‘અરે , યાર ડોક્ટરે આ
ક ું છે .’

િડનરમાં લાઈટ ખાવાનુ ં

¤¤¤
શુ ં છે ?’

એક િદવસ મેં મારા િદલને પ ૂછ :ું ‘મને કહે કે આ પ્રેમ

િદલે ક :ું ‘ યાનથી સાંભળી લે, બીજી વાર નહીં કહ.ુ ં
મારંુ કામ ફક્ત તારા શરીરને લોહી સ લાય કરવાનુ ં છે .
નકામા આઉટ ઓફ િસલેબસ સવાલ ના કરીશ.’
¤¤¤
એમબીએ કોલેજમાં એડિમશનનુ ં ફોમર્ ભરતી વખતે
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એક છોકરાએ યાંના ચોકીદારને પ ૂછ :ું ‘અરે ભાઈ, આ કૉલેજ
છે કેવી...?’
ચોકીદાર: ‘બહુ સારી છે સાહેબ, તમને ઘરની યાદ પણ
નહીં આવે. દે શભરમાંથી છોકરા છોકરીઓ અહીં આવે છે . આ
જ બગીચામાં બેસીને ગ પા મારે છે અને હુ ં એમને જોઈને
પોતાનો િદવસ પસાર કરંુ .ં ’
છોકરો: ‘અરે હુ ં પ ૂ ં

ં કે અહીંનુ ભણતર કેવ ુ ં છે ?’

ચોકીદાર: ‘ભણતર એક દમ મ ત છે સાહેબ. મેં પણ
આ જ કોલેજમાંથી એમબીએ કયુર્ં છે . અહીં જ ભ યો અને
લેસમે ટ પણ મળી ગયુ,ં તમે પણ નોકરીની િચંતા ના
કરતા.’
¤¤¤
એકવાર સંતાિસંહને 20 લાખની લોટરી લાગી. સંતાિસંહ
પૈસા લેવા લોટરીવાળા પાસે ગયો.
નંબર મેળ યા પછી લોટરીવાળાએ ક :ું ‘ઠીક છે સર
અમે તમને અ યારે 1 લાખ િપયા આપીશુ ં અને બાકીના 19
લાખ તમે આવતા 19 અઠવાિડયાં દર અઠવાિડયે લાખ િપયા
પ્રમાણે લઈ શકો છો.’
સંતાિસંહ બો યા: ‘નહીં મને તો પ ૂરા પૈસા હમણાં જ
જોઈએ નહીં તો મને મારા પાંચ િપયા પાછા આપો.
¤¤¤
આ યા.

એક મંિદરના પ ૂજારીજી નવુ ં ડીવીડી

લેયર લઈ

સારંુ મહર
ુ ત, સારંુ ચોઘિડયુ ં અને સારો સમય જોઈને
એમણે િવિધપ ૂવર્ક ડીવીડી ચાલુ કયુ,ર્ં પણ ચાલુ કરતાં જ
બગડી ગયુ!ં
કેમ? કારણ કે લેયર પર નાિળયેર ફોડેલ!ું
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¤¤¤
બંતા: ‘આ ચ પુ કેમ ઉકાળી ર ો છે ?’
સંતા: ‘સુસાઈડ કરવા માટે .’
બંતા: ‘તો એમાં ચ પુ ઉકાળવાની શી જ ર છે ?’
સંતા: ‘ઈંફેક્શન ન થઈ જાય માટે .’
¤¤¤
મુબઈના
ં
એરપોટર્ પર અિધકારીએ મિહલાને પ ૂછ :ું
‘તમારી જાણ બહાર કોઈએ તમારી બેગમાં કંઈ મ ૂ ું તો નથી
ને?’
મિહલા: ‘મારી જાણ બહાર મ ૂ
રીતે ખબર હોય?’

ું હોય તો મને કેવી

અિધકારી: ‘િનયમ એટલે િનયમ પ ૂછવું તો પડે જ.’ .
¤¤¤
છોકરો: ‘હે, તને ખબર છે િવ ડોઝનુ ં નવુ ં વઝર્ન બહુ
જબરદ ત છે .’
છોકર: ‘ત ું િવ ડોઝનુ ં કયુ ં વઝર્ન વાપરે છે ?’
છોકરો: ‘મેં કાલે જ િવ ડોઝ 8 ઈ ટોલ કયુર્ં છે .’
છોકરી ચ કીને બોલી: ‘અબે ત ું બુડથલ, ત ું હજુ ં 8 પર
જ અટક્યો છે ! હુ ં તો િવ ડોઝ 98નો ઉપયોગ કરી રહી .ં
કેટલો આઉટ ડેટેડ છે તું યાર!’
છોકરો: ‘ખરે ખર ત ું બહુ ં એડવા ડ છે ...’
¤¤¤
નોકર: ‘સાહેબ! હુ ં આ ઘરની નોકરી છોડીને જાઉં

.ં ’

શેઠે એનુ ં કારણ પ ૂછ ું યારે તેણે જણા યુ:ં ‘તમને મારા
પર િવ ાસ તો છે નિહ, પછી અહીં રહેવાનો શો અથર્ છે ?’
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‘કેમ એમ બોલે છે ? મારા ઘરની બધી જ ચાવીઓ િતજોરી સુ ાંની તો ટે બલ પર પડી રહે છે .’
‘પણ એમાંની એકેય ચાવીથી િતજોરી તો ખ ૂલતી જ
નથી.’ નોકરે જવાબ આ યો.
¤¤¤
િશક્ષક: ‘એક વષર્માં કેટલી રાત આવે?’
મગન: ‘10 રાત આવે.’
િશક્ષક: ‘દસ કેવી રીતે, અ યા?’
મગન: ‘નવ-નવરાત્રી અને એક િશવરાત્રી.’
¤¤¤
ભક્તે સંતને પ ૂછ :ું ‘પ્રભુ, એવી પ નીને શુ ં કહેવાય,
સુદર
ં
હોય, બુિ શાળી હોય, સમજદાર હોય, કદી ઈ યાર્ ન કરે
અને રસોઈ પણ વાિદ ટ બનાવતી હોય?’
સંત
‘અફવા….’

આંખો

બંધ

કરીને

એક

જ

શ દ

બો યા:

¤¤¤
એક વાર એક છોકરા એ એના પ પા ને પુછયુ:ં
‘પ પા, રાજકારણ એટલે શુ?ં ’
તો પ પાએ કીધુ:ં ‘બેટા, આ ટેબલ ઉપર બેસી જા.’
પછી પ પાએ કીધુ:ં ‘હવે યાંથી ઠેકડો માર.’
છોકરો: ‘પ પા, મને બીક લાગે છે .’
પ પા: ‘તું ડર નહીં હુ ં તને પકડી લઈશ.’
છોકરાએ ઠેકડો માય તો એના પ પા યાંથી ખસી
ગયા ને છોકરો પડયો.
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પ પા: ‘આ રાજકારણનુ ં પહેલ ું ઉદાહરણ. રાજકારણમાં
સગા બાપનો પણ િવ ાસ ના કરવો.’
¤¤¤
સંતાિસંહનો દીકરો અધ િલટર પેટ્રોલ પી ગયો.
સંતાએ લાફો મારીને પ ૂછયુ:ં ‘ ં ૂ િપયા પેટ્રોલ?’
મૈંને…’

દીકરો: ‘ટીચરને બોલા કી મેરી એવરે જ કમ હૈ, સો
¤¤¤

બસ કંડકટર: ‘અરે ભાઈ, સીટ ખાલી છે તો પણ તમે
બેસતા કેમ નથી?’
પેસે જર: ‘મારી પાસે બેસવાનો િબલકુલ સમય નથી.
મારે જલદી પહ ચવાનુ ં છે .’
¤¤¤
પિતઃ ‘ત ું આજકાલ વધારે સુદર
ં થતી જાય છે .’
પ નીઃ ‘એ તમે કેવી રીતે કહી શકો?’
પિતઃ ‘જો ને, તને જોઈને આજકાલ રોટલીઓ પણ
જલી જાય છે .’
¤¤¤
અિમતાભ બ ચન
પલળીને બહાર આ યા.....

પિ લક

ટોઈલેટમાંથી

પ ૂરે પ ૂરા

જયાજી: ‘આ શુ?ં આવું કેવી રીતે થયુ?’
ં
અિમતાભ: ‘ વો હુ ં અંદર ગયો કે કોઈ જોરથી બો યુ:ં
બીગ બી. અને બધા એકાએક મારી તરફ ફરી ગયા!’
¤¤¤
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કનુ કડકો એના િપતાજીની ા િક્રયા કરાવવા બેઠો
હતો. બ્રા ણે ક :ું ‘હવે નવ જાતનાં ધાન મંગાવો…..’
કનુ કડકો: ‘એટલાં બધાં ધાન હોત તો બાપા જીવતા
ન હોત?’
¤¤¤
ટીચર: ‘તમારામાંથી
લોકોએ મેં પ ૂછે લા સવાલનો
જવાબ લખી કાઢયો હોય એ ત્રણ વાર ચેક કરી લે.’
તોફાની મીંટુ: ‘ટીચર, મેં ત્રણ વાર નહીં પણ આઠ વાર
ચેક કરી લીધો તો પછી દર વખતે એનો જવાબ જુદો જુદો કેમ
આવે છે ?’
¤¤¤
િપતા: ‘રીંકુ બેટા, ગિણતમાં પચાસમાંથી પાંચ જ
માક્સર્ કેમ આ યા?’
રીંકુ: ‘પણ પ પા તમે જ તો ક ું હત ું કે વધારે
મેળવવાની લાલચ ન રાખવી જોઈએ.’
¤¤¤
ઈ ટર ય ૂ લેનાર: ‘તારંુ ક્વૉિલિફકેશન શુ ં છે ?’
બ તા: ‘હુ ં પી.એચ.ડી.

.ં ’

ઈ ટર ય ૂ લેનાર: ‘પીએચડી?’
બ તા: ‘હા, પા ડ હાઈ કૂલ િવથ િડિફક ટી!’
¤¤¤
એક જણાને યુવાનીમાં બહુ સારો લેખક બનવાની
ઈ છા હતી....
બહુ સારા'ની યાખ્યા પ ૂછવામાં આવતા તેણે ક :ું ‘હુ ં
એવુ ં લખવા માગુ ,ં ને આખી દુિનયા વાંચે, એવુ ં લખું ને
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દુિનયા લાગણીસભર વાંચે, એવું લખું
પાડે, રડે, ગુ સો કરે અને ડરી જાય!’
અ યારે એ યિક્ત
લખવાનુ ં કામ કરે છે .

ને વાંચી લોકો બ ૂમો

માઈક્રોસો ટમાં એરર

મેસેજ

¤¤¤
સંટા પેપર વાચતાં: ‘પેટ્રોલના ભાવ વ યા પાછા.’
બંટા: ‘આપણે ક્યાં ફરક પાડવાનો છે ! આપણે તો
પહેલાંય ૧૦૦નુ ં પુરાવતા હતા ને હજીયે ૧૦૦નુ ં જ પુરાવીએ
છીએ.’
¤¤¤
ટીચર: ‘િદવાળી વખતે
બાળકો અવાજ વગરના
ફટાકડા ફોડશે તેમને ઈનામ મળશે.’
ચીંટુ: ‘ટીચર, ઈનામમાં સ ૂતળી બો બ આપજો. મને
સ ૂતળી બો બ ફોડવા બહુ ગમે છે .’
¤¤¤
છોકરી (છોકરાને): ‘મેરા બ ચા, મેરા જાનુ, મેરા ,સોના,
ુ . ક્યા ત ુમ મુજ સે
મેરા વીટુ, મેરા ગુ , મેરા ચુ ુ મુ ુ
…
શાદી કરોગે?’
છોકરો: ‘આ ત ું મને પ્રપોઝ કરે છે કે દ ક લે છે ?’
¤¤¤
એક નાના છોકરાએ તેનાં પ પાને પ ૂછ :ું ‘પ પા,
ભગવાન ી છે કે પુરુષ?’
પ પા: ‘બેટા, ભગવાન

ી અને પુરુષ બંને છે .’

છોકરો પાછો આ યો અને પ ૂછ :ું ‘પ પા, ભગવાન
કાળા છે કે સફેદ?’
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પ પા: ‘બેટા, ભગવાન બંને છે .’

થોડી વાર પછી છોકરો પાછો આ યો અને બો યો:
‘પ પા, તો શુ ં માઈકલ ક્સન જ ભગવાન છે ?’
¤¤¤
નટુ: ‘ડોકટર સાહેબ, તમારી સારવારથી મને ઘણો
ફાયદો થયો છે .’
ડોક્ટર ગટુ: ‘મને એ યાદ નથી આવત ું કે મેં તમારી
કયારે સારવાર કરી હતી.’
નટુ: ‘તમે મારી નહીં, પરં ત ુ મારા કાકાની સારવાર કરી
હતી. એ વગર્માં િસધા યા અને હુ ં તેમનો એકમાત્ર વારસદાર
હોવાથી તેમની બધી જ િમલકત મને મળી છે .’
¤¤¤
એક દહીંવાળો બસમાં બેઠો હતો.
સીટ પર લખ્યું હત ું મિહલાઓ કે િલયે.
આગળના ટોપ પરથી બે મિહલા બસમાં ચડી.
બસમાં જગ્યા ન હતી એટલે તેમણે દહીંવાળાને ક :ું ‘ખડે હો
જાઓ.’
દહીવાળો બો યો: ‘કેમ?’
મિહલાઓ બોલી: ‘ક્ય કી હમ મિહલાએ હે.’
તો દહીવાળો ધીમેથી બો યો: ‘આપ મિહલાએ હે, તો
ક્યાં હઆ
હમ મહીં લાયે હે.’
ુ
¤¤¤
સવાલ: ‘શુ ં કાંગારંુ એિફલ ટાવર કરતાં વધારે ઊંચુ ં
કૂદી શકે?’
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જવાબ: ‘હા! કારણ કે એિફલ ટાવર તો કૂદી જ શકે
નહીં ને!’
¤¤¤
નટુ: ‘અિભનંદન દો ત. આ
ખુશીનો િદવસ છે .’

તારી િજંદગીનો સૌથી

ગટુ: ‘આભાર. પરં ત ું મારાં લગ્ન તો આવતીકાલે
થવાનાં છે .’
નટુ: ‘હુ ં જાણુ ં

.ં એટલે જ તો આ

કહુ ં

.ં ’

¤¤¤
એક પરિણત યિક્ત
િદવાળી કેવી રીતે ઉજવી શકે?

વિન પ્રદૂ ષણ રિહત શાંત

પોતાની પ નીને એનાં િપયર મોકલીને.
થશે?

તો એનાં સસરા અને સાળાની િદવાળીના શુ ં હાલ
અરે એમને તો આ પ્રદૂ ષણની આદત છે !
¤¤¤
ઈ દ્રદે વ: ‘શુ ં કરે છે , યમ?’
યમરાજા: ‘કંઈ નહીં, નવરો બેઠો

.ં ’

ઈ દ્રદે વ: ‘તો જા, પાન લઈ આવ.’
ઈ દ્રદે વ: ‘અરે , આ શુ ં છે ? કોણ છે આ બધા?’
યમરાજા: ‘તમે જ તો કીધુ ં કે જાપાન લઈ આવ.’
¤¤¤
નટુ: ‘અમારો કૂતરો ટોમી એટલો સમજદાર છે કે
સવારે ફેિરયો આવે કે તરત જ છાપુ ં ઉઠાવીને અમારી પાસે
લાવે છે અને તે પછી જ મોિનર્ંગ વોક માટે જાય છે .’
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ગટુ: ‘આ વાતની તો મને પણ ખબર છે .’
નટુ: ‘પરં ત ુ તને કેવી રીતે ખબર પડી?’

ગટુ: ‘મારા કૂતરા બોબીએ મને બધી જ વાત કરી છે .
ટોમી તેની સાથે જ મોિનર્ંગ વોક માટે જાય છે .’
¤¤¤
એક શાણા અથર્શા ીએ આવનારી મંદી માટે એક
સોનેરી સલાહ આપી છે : ‘જો તમે જ ર ના હોય એવી ચીજો
ખરીદતા રહેશો, તો ઝડપથી એવો સમય આવશે કે તમને
જ ર હોય એવી ચીજો તમારે વેચવી પડશે!’
¤¤¤
બે છોકરીઓ ટ્રે નમાં વાતો કરતી હતી.
પહેલી: ‘તને કેવો પિત જોઈએ છે ?’
બીજી: ‘મને કરોડપિત જોઈએ.’
પહેલી: ‘જો કરોડપિત ના મળે તો?’
બીજી: ‘50- 50 લાખના બે ચાલશે.’
‘50- 50 લાખના બે પણ ન મ યા તો?’
‘25-25 લાખના ચાર ચાલશે.’
એટલામાં જ ઉપર સ ૂતેલો એક છોકરો બો યો: ‘જો
તમારી વાત હજાર સુધી પહ ચી જાય તો મને ઉઠાડી દે જો.’
¤¤¤
મથુરકાકાની યાદશિક્ત બહુ નબળી થતી જતી હતી.
એમને મળવા એમના જૂના િમત્ર મનુકાકા આ યા. વાતમાંથી
વાત નીકળતાં મથુરકાકા કહે: ‘અરે હા, આ અમારી 50મી
લગ્નિતિથ હતી. ને, એ રાતના અમે બ ે જણા એક નવી
રે ટોર ટમાં જમવા ગયેલા! અરે , બહુ સરસ ખાવાનુ ં હત!’ું
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‘એમ? શુ ં નામ હત ું એ રે ટોર ટનુ?’
ં

‘નામ….’ ઘરડા મથુરકાકા માથું ખંજવાળવા લાગ્યા,
‘પેલ ું લ હોય છે ને… પેલ ું સુગધ
ં ીદાર લ…’
‘ગુલાબ?’
ને?’

‘ગુલાબ નહીં યાર, આ…… પેલ ું સફેદ કલરનુ ં હોય છે
‘જૂઈ?’
‘ના, ના, જૂઈ નહીં.’
‘ચમેલી?’

‘અરે ચમેલી નહીં યાર…. આ તો મોટું સફેદ
છે અને પા ં મોટા ઝાડ પર ઊગતું હોય છે .’

લ થાય

‘ચંપો?’
‘હા, હા…. એ જ!’ મથુરકાકા તરત જ સોફામાંથી ઊંચા
થઈને રસોડા તરફ મ કરી ઊંચા અવા કહેવા લાગ્યા: ‘અરે
ચંપા….? આ રિવવારે આપણે કઈ રે ટોર ટમાં જમવા
ગયેલા?’
¤¤¤
મેનેજર: ‘મહેતાજી, પહેલાં તો તમે ઑિફસે મોડા
આવતા અને વહેલા જતા રહેતા. હમણાં હમણાં વહેલા આવો
છો અને મોડા જાઓ છો. એનુ ં કારણ શું છે ?’
મહેતાજી: ‘સાહેબ, હમણાં મારાં સાસુ આ યાં છે !’
¤¤¤
‘જુવાની અને વ ૃ ા થામાં શું અંતર છે ?’
‘જુવાનીમાં મોબાઈલમાં હસીનોના નંબર હોય છે .
યારે વ ૃ ાવ થામાં શરીરને વ થ રાખનાર હકીમોના.’
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¤¤¤
િશક્ષક (કનુને): ‘શા ીય સંગીત અને િડ કો સંગીતમાં
શુ ં તફાવત?’
કનુ: ‘બંનેમાં માથાથી પગ સુધીનો તફાવત છે .’
િશક્ષક: ‘કઈ રીતે?’
કનુ: ‘સાહેબ, શા ીય સંગીત સાંભળતાં લોકો માથું
હલાવે છે અને િડ કો સંગીત સાંભળતી વખતે પગ હલાવે છે .’
¤¤¤
ફોજમાં એક પાિક તાની િસપાહીને વારં વાર રજા
જોઈતી હતી.
તે ઓિફસરની પાસે ગયો અને બો યો: સાહેબ રજા
જોઈએ છે , અ બ ૂ મરી ગયા છે .
ઓિફસર: ‘ઠીક છે જાઓ.’
થોડા મિહનાઓ બાદ તે જ િસપાહી ફરીથી અ મા
ગુજર ગઈ હૈ કહીને રજા માગવા ગયો.
આ િસલિસલો ચાલતો જ ર ો.
ઓિફસર: ‘તારાં કેટલાં અ મી અ બ ૂ છે ?’
િસપાહી: ‘શું કરંુ સાહેબ, અ મી ગુજરે તો અ બ ૂ શાદી
કરે છે અને અ બ ૂ ગુજરે તો અ મી શાદી કરે છે .’
¤¤¤
મગન: ‘અરે યાર આ મ છર કાન પાસે ગણગણ કેમ
કરતા રહે છે ?’
છગન: ‘તને એટલું સમજાત ું નથી કે દુ મન સાથે
લડતા પહેલાં તેને સાવચેત કરવો જોઈએ?’
¤¤¤
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મગને નવી કાર ખરીદી. યારે તે કાર ચલાવીને
ઑિફસ જતો હતો. ર તામાં તેણે ટ્રાિફકનુ ં બોડર્ જોયુ.ં તેને
જમણી બાજુ ટનર્ લેવો હતો, પરં ત ુ બોડર્ પર િફ્ર લે ટ ટનર્
લખેલ ું જોઈને તે ઊભો રહી ગયો.
યાં ઉભેલા ટ્રાિફક િસગ્નલવાળાને તેણે પ ૂછ :ુ ‘ભાઈ
હવે જમણી બાજુ ટનર્ લેવા કેટલા પૈસા ચ ૂકવવા પડશે?’
¤¤¤
િનકાહ પછી વરરાજાએ મોલવીને પ ૂછ :ું ‘મોલવી
સાહેબ તમારી ફી?’
મૌલવી: ‘દુ હનની સુદરતા
ં
પ્રમાણે આપી દો.’
દુ હાએ 50 િપયા આપી દીધા અને ઊઠીને ચાલવા
માંડયો. યારે જ અચાનક હવાથી દુ હનનો ઘઘટ
ંૂ
ઉડયો અને
એનો થોડો ચહેરો દે ખાયો. એ જોઈને મોલવીનાં હોશ ઉડી
ગયા....
મૌલવીએ દુ હાને હાંક મારી: ‘અરે િમંયા, તમારા
બાકીના પૈસા તો પાછા લેતા જાઓ!’....
¤¤¤
મનુ: ‘જ દીથી એક ગ્લાસ
થવાની છે .’

યુસ આપી દે , લડાઈ

થોડી વાર બાદ: ‘બીજો એક ગ્લાસ
થોડીવારમાં લડાઈ થવાની છે .’
માંગ્યો.
છે ?’

યુસ આપી દે .

એ ગ્લાસ પ ૂરો થયા બાદ ફરી એક ગ્લાસ
દુકાનદાર: ‘આ ર ો

યુસ

યુસ, પણ લડાઈ ક્યારે થવાની
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મનુ: ‘બસ થોડીવારમાં, તમે બીલના પૈસા માંગો
એટલે..’
¤¤¤
ગ્રાહક (દુકાનદારને): ‘તમે િહસાબમાં ભ ૂલ કરી છે ,
પાંચ િપયા ઓછા આ યા છે , તમને ગ્રાહકોને છે તરતાં શરમ
નથી આવતી?’
દુકાનદાર: ‘પણ આ પહેલાં મે તમને ભ ૂલથી પાંચ
િપયા વધુ આ યા હતા યારે તો તમે કંઈ ન બો યા?’
ગ્રાહક: ‘મારો િનયમ છે કે દરે ક માણસને સુધરવાની
એક તક જ ર આપવી જોઈએ.’
¤¤¤
લેડી ડૉક્ટર (મહેશ કંપાઉ ડરને): ‘તમે રોજ સવારે
બારીએ ઊભા રહીને ીઓને કેમ તાકતા રહો છો?’
રમેશ (ડૉક્ટરને): ‘ડૉક્ટર સાહેબ, તમે જ તો બોડર્ પર
લખી રાખ્યું છે કે ીઓને જોવાનો સમય સવારે 9 થી 11.’
¤¤¤
બાપુજી: ‘બેટા, એક મીિનટ માટે મને તારો ફોન
આપને!’
બેટો: ‘એક મીિનટ આપુ,ં જરા મને વીચ ઓન કરી
લેવા દો. ગલર્ફ્રે ડનો ફોટો િડિલટ, ગલર્ફ્રે ડનો નંબર િડિલટ,
ફોન કોલ િરિસ ડ િડિલટ, િપક્ચર ક્લી સ િડિલટ, િડિલટ,
િડિલટ, મેમરી કાડર્ િડિલટ.’
બેટો: ‘લો પ પા.’
બાપુજી: ‘લે બેટા, મારે તો કત સમય જ જોવો હતો.’
બેટો (મનમાં): ‘અરે મારા બાપ, મને પહેલાં જ કહી
ું .
દે તાં શું થતું હત?’
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¤¤¤
િશક્ષક (િવ ાથીર્ને): ‘પ્રેમ અને ઈ કમાં શુ અંતર છે ?’
િવ ાથીર્: ‘પ્રેમ એ
તમે તમારી પુત્રીને કરો છો, અને
ઈ કએ
હુ ં તમારી પુત્રીને કરંુ .ં ’
¤¤¤
રં ગલો: ‘હુ ં તારી જોડે લગ્ન કરવા માંગ ુ

.ં ’

રં ગલી: ‘પણ હુ ં તો તારાથી એક વષર્ મોટી
કરીશ.’

.’

રં ગલો: ‘કોઈ વાંધો નહીં. હુ ં એક વષર્ પછી લગ્ન
¤¤¤
જમાનો સતત પ્રગિત કરી ર ો છે .
2જી
3જી
અને હવે 4 જી.
આ િસવાય
પાલેર્ જી
સોિનયા જી
મનમોહન જી
મોદી જી
પરં ત ુ

ઠાલાલ એક જ જી પર અટકેલા છે . બબીતાજી.
¤¤¤

િશક્ષકે વગર્માં છોકરાઓની નોટબુક તપાસતાં ક :ું
‘મને નવાઈ લાગે છે કે ત ું એકલા હાથે આટલી ભ ૂલો કરે છે ?’
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છોકરાએ ઉભા થઈને ક :ુ ‘આ બધી ભ ૂલો કાંઈ મારી
એકલાની નથી. મારા િપતાજીએ પણ આમાં મદદ કરી છે .’
¤¤¤
એક બાળક દોડતો દોડતો પોલીસ ટે શન આ યો અને
બો યો: ‘ઈં પેકટર સાહેબ, જ દી ચાલો, એક ચોર એક
કલાકથી મારા િપતાજીને મારી ર ો છે .’
પોલીસ: ‘ચોર એક કલાકથી મારી ર ો હતો યારે ત ું
શુ ં એક કલાકથી તમાશો જોઈ ર ો હતો?’
હતા.’

બાળક: ‘નહીં એ પહેલાં િપતાજી ચોરને મારી ર ા
¤¤¤

શાહ ખ ખાનની િહટ રહેલી િફ મોમાં એક મેસેજ કોમન
છે .....તમે જાણો છો એ કયો મેસેજ છે ?
કુછ કુછ હોતા હૈ- ફ્રે ડ સાથે પ્રેમ
મોહો બતે- િપ્રિ સપલની છોકરી સાથે પ્રેમ
કલ હો ના હો- પાડોશીની છોકરી સાથે પ્રેમ...
પ્રેમ...

કભી ખુશી કભી ગમ- પોતાના કમર્ચારીની છોકરી સાથે
કભી અલિવદા ના કહેના- બીજાની પ ની સાથે પ્રેમ....
બાઝીગર- દુ મનની છોકરી સાથે પ્રેમ...
પરદે સ- દો તની િફયા સી સાથે પ્રેમ
િદલ સે- આતંકવાદી સાથે પ્રેમ....
મૈં હ ં ૂ ના- ટીચર સાથે પ્રેમ...
ચે ાઈ એક્સપ્રેસ- ડોનની છોકરી સાથે પ્રેમ...
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ન ધ- શાહરુખ લોકોને જોખમી લફરાં કેવી રીતે કરવા
તે શીખવે છે !
અને જોખમ પરથી યાદ આ યુ,ં
સૌથી જોખમી પ્રેમ છે .....
રબને બના દી જોડી- પોતાની પ નીને જ પ્રેમ!
¤¤¤
છગન અને મગન ભાડાની હોડીમાં બેસીને ફરવા ગયા,
યારે જ દિરયામાં તોફાન આ યુ,ં
છગન-મગનની નાવડી પાણીમાં
તૈયારીમાં હતી. છગન બ ૂમો પાડવા માંડયો.

ડૂબી

જવાની

મગન: ‘અરે યાર, ત ું આમાં આટલી ચીસો કેમ પાડે છે ?
નાવડી આપણી થોડી છે , એ તો ભાડાની છે .’
¤¤¤
નટુ: 'મારી યાદશિક્ત ઘણી સારી છે , પરં ત ુ ત્રણ બાબત
એવી છે ને હુ ં ક્યારે ય યાદ રાખી શકતો નથી.'
ગટુ: 'તને કઈ ત્રણ બાબતો યાદ રહેતી નથી?'
નટુ: 'એક, મને લોકોનાં નામ યાદ રહેતાં નથી. બે,
લોકોના ચહેરા પણ યાદ રહેતા નથી. અને ત્રણ, મને એ ત્રીજી
બાબત જ યાદ રહેતી નથી.'
¤¤¤
‘આ

છગન મગનને યાં રાતે ગયો યારે મગને ક :ું
વરસાદ ખ ૂબ છે માટે રાતે અહીં જ સ ૂઈ જ .’

થોડીવાર બાદ
મગન ન હતો.

યારે છગન બહાર આ યો તો યાં

યારે આ યો યારે છગને પ ૂછ :ું ‘ક્યાં ગયો હતો?’
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મગન: ‘ઘરે જઈને કહી આ યો કે આ
છે એટલે છગનને યાં સ ૂઈ જઈશ.’
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વરસાદ વધારે

¤¤¤
બે િમત્રો ભેગા થયા.
પહેલો: ‘યાર મારી પ ની હંમેશાં મારા પર િગ ાયેલી
રહે છે , બહુ ગુ સો કરે છે .’
બીજો: ‘મારી પ ની પણ પહેલાં મારા પર બહુ ગુ સો
કરતી હતી, પણ હવે નથી કરતી.’
પહેલો: ‘એવું તો તેં શુ ં કયુ?
ર્ં ’
બીજો: ‘એક િદવસ ગુ સો કરતી હતી યારે મેં કહી
દીધું કે ઘડપણમાં ગુ સો આવે જ છે . બસ એ િદવસને આજનો
િદવસ, ક્યારે ય ઊંચા અવા પણ વાત નથી કરતી.’
¤¤¤
પુત્ર: ‘પ પા, કોક પીવી લાભદાયક છે કે હાિનકારક?’
પ પા: ‘જો પીવા મળે તો લાભદાયક અને પીવડાવવી
પડે તો હાિનકારક.’
¤¤¤
સારંુ .’
સારંુ .’

લેક્ચરરઃ ‘ પરીક્ષામાં cheat થવુ ં એના કરતાં ફેલ થવુ ં
પ પુ: ‘ના સર, repeat થવુ ં એના કરતાં cheat થવુ ં
¤¤¤

બંટી સરકસ જોઈને પાછો ફય તો િપતાજીએ પ ૂછ :ું
‘કેવ ુ ં લાગ્યુ ં સકર્ સ?’
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બંટીએ ઉ ર આ યો: ‘બીજુ ં બધું તો ઠીક હત,ું પણ
િનશાનબાજનુ ં િનશાનુ ં સારુ નહોતુ,ં તેણે ગોળ પૈડા પર ફરતી
છોકરીને ચાર-પાંચ ચાકુ માયાર્ં પણ એક પણ પેલીને વાગ્યુ ં
નહીં.’
¤¤¤
પિત ડાકઘરમાં જઈને: ‘સાહેબ, મારી વાઈફ ખોવાઈ
ગઈ છે .’
પો ટ મા ટર: ‘ગધેડા આ પો ટ ઓિફસ છે . પોલીસ
ટેશને જા.’
જાઉં!’

પિત: ‘ખુશીને કારણે મને એ જ સમજાત ું નથી કે કયાં
¤¤¤

મીના: ‘મારા પિતને છોડીને આજ સુધી કોઈએ મને
િકસ નથી કરી.’
ટીના: ‘આ બદલ તને ગવર્ છે કે અફસોસ?’
¤¤¤
ગલર્ફ્રડ: ‘દીવો લઈને શોધવા જઈશ તોય મારા
તને કોઈ ના મળશે.’

વી

બોયફ્રેડ: ‘કાલે જ મેં તારંુ નામ નાખીને ફેસબુક પર
સચર્ કયુર્ં ને તારા વી 517 આવી ગઈ.’
¤¤¤
મગન: ‘બોલ યાર, આખી િજંદગી કોણ આપણને સાથ
આપી શકે, પ ની કે પ્રેિમકા?’
છગન: ‘આમ તો બંને સાથ આપે, પણ જો બં ેને
એકબીજા િવશે ખબર પડી જાય તો બંનેમાંથી એક પણ નહીં.’
¤¤¤
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છગન બારમાં બેસીને િડ્રંક પીતાં-પીતાં રડી ર ો હતો.
વેઈટરથી રહેવાયુ ં નહીં. એ બો યો: ‘અરે ભાઈ, રડો છો શુ ં
કામ? તમારા ડ્રીંકની મઝા લો ને.’
છગન: ‘અરે ! હુ ં એક છોકરીને ખ ૂબ પ્રેમ કરતો હતો,
પણ તેન ુ ં નામ યાદ નથી આવી ર ું એટલે રડી ર ો .ં ’
¤¤¤
લાગું

ત્રીજા ધોરણનો છોકરો મેડમને: ‘મેડમ, હુ ં તમને કેવો
?
ં ’
મેડમ: ‘So sweet!’

છોકરો: ‘તો પછી હુ ં મારાં મ મી-પ પાને મોકલું તમારે
ઘરે . ક્યારે મોકલુ?ં ’
મેડમ: ‘કેમ?’
ને!’

છોકરો: ‘કારણ કે તે આપણી વાત આગળ ચલાવશે
મેડમ: ‘આ શુ ં બકવાસ છે ?’

ુ ન માટે . મેડમ, તમે પણ ટીવી જોઈ
બાળક: ‘અરે ટ શ
જોઈને બહુ બગડી ગયાં છો.’
¤¤¤
પુત્રીએ પોતાના િપતાજીને
આંટીના ઘરને દરવાજો નથી શુ?ં ’

પ ૂછ :ું

‘પ પા, રીના

પ પા: ‘નહીં બેટા, તેમને યાં તો બે દરવાજા છે .’
છો?’

પુત્રી: ‘તો પછી તમે તેમને ઘરે બારીમાંથી કેમ જાવ
¤¤¤

118 હસતાં હસતાં સુિખયાં થયાં

પિત (પ નીને): ‘મારો કોઈ ફોન આવે તો કહેજો કે હુ ં
ઘરમાં નથી.’
થોડીવારે ફોનની ઘંટડી વાગી, પ નીએ ફોન ઉઠાવીને
ક :ું ‘હમણાં તેઓ ઘરે જ છે .’
પિત ગુ સે થઈને બો યો: ‘મેં તને ના પાડી છતાં તે
ક ું કે હુ ં ઘરે જ ?
ં ’
પ ની: ‘તમે તમારા ફોન માટે ના પાડી હતી,પણ આ
તો મારા માટે ફોન આ યો હતો.’
¤¤¤
અિમતાભ: ‘સોિનયા જી, હવે એક છે લો સવાલ, 5 કરોડ
માટે: ‘ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કોણ છે ?
અને તમારા ઓ શન છે :
1. નીિતશ કુમાર
2. પ ૃ વીરાજ ચૌહાણ
3. િસ રભૈયા
4. નરે દ્ર મોદી.’
સોિનયા: ‘નરે દ્ર મોદી.’
અિમતાભ બ ચન: ‘શુ ં તમે યોર છો? લોક કરી દઉં
તમારો જવાબ?’
સોિનયા: ‘જો તમે આને સાચે જ લોક કરી શકો તો તો
હુ ં તમને 100 કરોડ આપીશ.’
¤¤¤
યાયાધીશ(આરોપીને): ‘તેં થોડા િદવસ પહેલાં પણ
સો િપયા ચોયાર્ હતા ને?’
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આરોપી: ‘સાહેબ, સો િપયા ચોયાર્ તો હતા, પરં ત ુ તમે
જ કહો આ મ ઘવારીના જમાનામાં સો િપયા કેટલા િદવસ
ચાલે?’
¤¤¤
છે ?’
છે .’

મગન શેઠ: ‘છગન, ત ું દરરોજ ઓિફસે મોડો કેમ આવે
છગન: ‘શુ ં કરંુ સર, ઘરનુ ં બધું કામ મારે જ કરવુ ં પડે
મગન શેઠ: ‘તો ત ું લગ્ન કેમ નથી કરી લેતો?’
છગન: ‘સર, હુ ં પરણેલો જ

.ં ’

¤¤¤
એક મરધાએ મરધીને ક :ું ‘આઈ લવ ય ૂ, જાન.’
મરધી: ‘સાચે જ?’
મરધો: ‘હા હુ ં તારે માટે કંઈ પણ કરી શકું
દે .’

મરઘી: ‘સારંુ યારે આ

.ં ’

મારે બદલે ઈંડું ત ું જ આપી
¤¤¤

મગન એક યુિઝયમમાં પહ યો. એક પેઈિ ટંગ પાસે
અટકીને તે બો યો: ‘આટલું બકવાસ પેઈિ ટંગ? આ કદ પુ ં
પેઈિ ટંગ આ કલા મક જગ્યાએ સહે શોભતું નથી.’
યુિઝયમના કમર્ચારી મગનને ક :ું ‘સર, આ પેઈિ ટંગ
નથી, પણ અરીસો છે .’
¤¤¤
નથુભા એક બુક વાંચતાં-વાંચતાં રોવા લાગ્યા.
બા: ‘કેમ રુઓ છો?’
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નથુભા: ‘આ બુકનો અંત બહુ ખરાબ છે .’
બા: ‘કઈ બુક?’
નથુભા: ‘પાસબુક.’
¤¤¤
પ ની: ‘તમે મને કેટલો પ્રેમ કરો છો?’

પિત: ‘હુ ં તને ખ ૂબ જ પ્રેમ કરંુ
નથી શકતો.’

ં ડાિલર્ંગ, હુ ં તેને માપી

પ ની: ‘નહી બતાવો મને લીઝ.’
પિત: ‘ઠીક છે . હુ ં એક મોબાઈલ ફોન
મારી િસમ કાડર્ છે હુ ં તારા િવના કશુ ં નહીં.’

વો

ં અને ત ું

પ ની: ‘ઓહ. તમે કેટલા રોમાંિટક છો.’
પિત (મનમાં ને મનમાં): ‘ગાંડી. આને તો એ પણ
ખબર નથી કે મારો મોબાઈલ મેઈડ ઈન ચાયના છે , માં
ચાર િસમ એક સાથે નાખી શકાય છે .’
¤¤¤
યારે ટાઈટે િનક ડૂબી ર ું હત ું યારે સંતાએ એક
અમેિરકનને પ ૂછ :ું ‘અહીંથી જમીન કેટલી દૂ ર છે ?’
અમેિરકને ક :ું ‘લગભગ બે માઈલ.’
યારે સંતા બો યો: ‘અરે વાહ, હુ ં તો તરવાનુ ં સારી રીતે
જાણું ,ં અને તે કૂદી ગયો. કૂદતાં એણે પ ૂછ :ું ‘જમીન કઈ
બાજુ છે ?’
અમેિરકને ક :ું ‘નીચેની બાજુ.’
¤¤¤
હતી.

નટુની ઑિફસમાં સામસામે બે ઘિડયાળો લગાવેલી
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એક ઘિડયાળમાં છ વાગ્યા હતા અને બીજી ઘિડયાળ
સવા છનો સમય બતાવતી હતી.
આ ઘિડયાળોને જોઈને ગટુએ નટુને પ ૂછ :ું ‘આ બંને
ઘિડયાળો અલગ-અલગ સમય બતાવે છે . આવુ ં કેમ?’
નટુએ જવાબ આ યો: ‘જો બંને ઘિડયાળો એક જ
સમય બતાવે તો બે ઘિડયાળો રાખવાનો ફાયદો શુ?ં ’
¤¤¤
એક િબમાર માણસ ડૉકટર પાસે ગયો. ડૉકટરે એને
તપાસીને ક :ું 'આમ તો મને કોઈ િબમારી નથી જણાતી, પણ
કદાચ દા ની અસર હોઈ શકે.'
દરદીએ ક :ું 'કોઈ વાંધો નથી. તમારો નશો ઊતરી
જાય યાર પછી હુ ં આવીશ.'
¤¤¤
એક ભાઈએ દૂ રથી એક બોડર્ થાંભલા પર ઊંચે
લગાડેલ ું જોયુ.ં તે પાસે ગયા, પરં ત ુ એ બોડર્ પર લખેલા
અક્ષરો બહુ નાના હતા એટલે એમને બરાબર વંચાયુ ં નહીં.
છે વટે બોડર્ વાંચવા એ ભાઈ થાંભલે ચઢી ગયા! ઉપર
ચઢીને એમણે જોયું તો બોડર્ માં લખેલ:ું 'થાંભલો તાજો રં ગેલો
છે , અડકવુ ં નિહ.'
¤¤¤
એક િમત્રએ સ ૂરજદાદાને ક :ું ‘દાદા, મહેરબાની કરીને
સેિટંગ્સમાં જાઓ, િડ પેલમાં જઈને બર
્ ાઈટનેસ ઘટાડો, બહુ
ગરમી પડે છે .’
સ ૂરજદાદા: ‘મારાં સેિટંગ્સ તો ઠીક જ છે , તમે
પ ૃ વીવાસીઓ તમારા સેિટંગ્સમાં જઈને વ ૃક્ષો વાવો, કો ક્રીટ
જગલ
ં
ઘટાડો, પ્રદૂ ષણ ઘટાડો, નદી તળાવ સાફ કરો.’
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¤¤¤
વાજપાયી નવરા બેઠાં એક ખાસ િમત્ર સાથે ગ પાં
મારતા હતા. વાત વાતમાં તેમણે પોતાના મનની અપ્રગટ
ઈ છા િમત્ર સમક્ષ પ્રગટ કરી. 'યાર, હવે એકલતા બહુ કઠે છે .
મને એમ થાય છે કે લગ્ન કરી લઉં. કોઈ િવધવાને પરણી
જાઉં. તારંુ શુ ં કહેવ ુ ં છે ?'
વાજપાયીનો િમત્ર: 'િવધવાને પરણ કે કુંવારીને,
પરણીશ તે િવધવા જ થવાની છે .'

ને

¤¤¤
યુવતી (િભખારીને): ‘ભાઈ, ત ું આવો હટોકટો થઈને
ભીખ માગે છે તેના કરતાં તું મહેનત કરીને કમાણી કર.’
િભખારી: ‘બેન, તમે પણ એવાં પાળાં છો કે તમે િફ મ
લાઈનમાં રોલ માગો તો મુખ્ય અિભનેત્રીનો મળે તોય તમે
ઘરકામ કરો છો!’
યુવતી: ‘એક િમિનટ ઉભો રહે, લે આ પચીસ
જ સા કર.’

િપયા,

¤¤¤
લેવીસનુ ં જી સ હોય,
આરમનીનો સ ૂટ હોય,
બીએમડબ ય ૂની ગાડી હોય,
અિનલ અંબાણીની બાજુમાં ઘર હોય, અને ટીનાબેન
આવીને પ ૂછે : ’વાટકી ખાંડ મળશે?
¤¤¤
અમેિરકાના હાઈવે પર એક સરદારજી કાર ચલાવી
ર ા હતા યાં એમની પ નીનો મોબાઈલ પર ફોન આ યો:
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‘અજી સુનતે હો, અભી અભી ટીવી પે િદખાયા િક કોઈ પાગલ
હાઈ-વે પે ર ગ સાઈડમેં ગાડી ચલા રહા હૈ. સાવધાન રહેના.'
સરદારજી: ‘અરે ભાગ્યવાન, એક નિહં અહીં તો બસોત્રણસો ગાડીઓ ર ગ સાઈડ પર ચાલી રહી છે . હુ ં ભગવાનનુ ં
નામ લઈને માંડ બચુ ં .ં ’
¤¤¤
વો સ એપ પર છોકરાએ પોતાની ગલર્ફ્રડને મેસેજ
કય : ‘હાય બેબ, તું ક્યાં છે ?’
છોકરી: ‘હાય, અ યારે મારા ડેડીની બીએમડબ ય ૂમાં
ડ્રાયવર મને ક્લબ મ ૂકવા જઈ ર ો છે , થોડીવારમાં જ ક્લબ
પહ ચી રહી .ં તને સાં મળીશ. તું ક્યાં છે ?’
છોકરો: ‘એએમટીએસની બસમાં તારી પાછળની સીટ
પર બેઠો ં અને મેં તારી િટિકટ લીધી છે , તું ના લેતી.’
¤¤¤
એક બે ક મેનેજરે સરદારનો ઈ ટર ય ૂ લીધો.
મેનેજર: ‘મને સાયક્લોનનો મતલબ કહો.’
સરદાર: ‘આ તો ખ ૂબ સરળ છે . સાયક્લોન એટલે કે
સાયકલ ખરીદવા માટે
લોન આપવામાં આવે તે.’
¤¤¤
છે .’

સંતા: ’મારી પ ની તો ઝધડો થતાં જ િપયર જતી રહે

બંતા: ‘ત ું તો બહુ ં નસીબદાર છે . મારી પ ની તો ઝધડો
થતાં જ િપયરવાળાંને અહીં બોલાવી લે છે .’
¤¤¤
સોહન: ‘શું ત ું તારી મ મીનુ ં કહેવ ુ ં માને છે ?’
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મોહન: ‘હા, િબલકુલ માનુ ં
છે એનાથી વધુ માનુ ં .ં ’

,ં અરે હુ ં તો એ

ટલું કહે

સોહન: ‘કેવી રીતે?’
મોહન: ‘ યારે મ મી કહે છે કે િફ્રઝમાં મ ૂકેલી અડધી
િમઠાઈ ખાઈ લે તો આખી ખાઈ જાઉં .ં ’
¤¤¤
સંતા એક હોટલમાં કીમ જોઈને િડનર માટે પહ યા.
વેઈટર: ‘સર, તમારંુ િબલ.’
સંતા: ‘લો કાડર્ રાખી લો.’
વેઈટર: ‘સર, આ તો તમારા લગ્નનુ ં કાડર્ છે .’
સંતા: ‘તો પછી બહાર મજાકમાં લખ્યુ ં છે કે દરે ક કાડર્
એક્સે ટે બલ છે .’
¤¤¤
સંતા: ‘ફોડર્ શુ છે ?’
બંતા: ‘ગાડી.’
સંતા: ‘અને ઓક્સફોડર્ શુ ં છે ?’
બંતા: ‘બળદગાડી.’
¤¤¤
યાયાધીશ: ‘મને જાણવા મ યુ ં છે કે તેં પ નીને
ડરાવી, ધમકાવીને, ગુલામની મ ઘરમાં રાખી છે ?’
ગુનેગાર: ‘સાહેબ, વાત એમ છે કે…’
યાયાધીશ: ‘બસ, બસ એની પ ટતા કરવાની જ ર
નથી. તું માત્ર એટલું જ કહે કે, તેં આ ચમ કાર કય કેવી
રીતે?’
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¤¤¤
‘તું સવારે કેટલા વાગ્યે ઊઠી જાય છે ?’
‘િમત્ર, હુ ં તો છે ને સ ૂયર્નાં િકરણો બારીમાંથી મારી
પથારી ઉપર પડે કે તરત જ ઊઠી જાઉં …
ં .’
‘ઓહો! આ િહસાબે તો ત ું જબરો વહેલો ઊઠી જતો
કહેવાય.’
‘ના, મારા બેડ મની બારી પિ મ િદશામાં પડે છે ….’
¤¤¤
કૂલમાં યાકરણ શીખવનારા િશક્ષકે લાલુને પ ૂછ :ું
‘રમેશે લગ્ન કયાર્ં ન ુ ં ભિવ યકાળ શું થશે?’
‘રમેશ

ટાછે ડા લેશે.’ લાલુએ જવાબ આ યો.
¤¤¤

િશક્ષકે પ ૂછ :ું ‘બેિરયમનુ ં કેિમકલ િસ બોલ?’
ટ્ િવ કલ: ‘Ba.’
િશક્ષક: ‘સોિડયમનુ?’
ં
ટ્ િવ કલ: ‘Na.’
િમ

િશક્ષક: ‘બેિરયમનો એક અણુ ને સોિડયમના બે અણુને
કરીએ તો શું બને?’
ટ્ િવ કલ: ‘Banana સર!’
¤¤¤
‘આ

મારી બેબી કૂલમાં આવી શકે તેમ નથી.’

‘તમે કોણ બોલો છો?’
‘મારી મ મી બોલે છે !’
¤¤¤
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સ તા એક રે ટોર ટમાં ના તો કરવા ગયો.

વેઈટર ના તો લાવતાં પહેલાં ખાલી િડશો મ ૂકી ગયો,
માં એકમાં િટ ય ૂ પેપર હતો.
છે !

સ તા િવચારવા લાગ્યો: આ કઈ ખાવાની ચીજ લાગે

તે ચાખવા જતો હતો, યાં જ પાછળથી બ તા બો યો:
‘ના ખાઈશ, ખ ૂબ િફક્કું છે .’
¤¤¤
બે મિહલાઓ વાત કરી રહી હતી. તેમાંથી એકે બીજીને
પ ૂછ :ું ‘તમે સેક્સ કરતી વખતે ક્યારે ય તમારા પિત સાથે
વાત કરો છો?’
બીજી મિહલાએ જવાબ આ યો: ‘હા, પણ
યારે એ મને ફોન કરે છે !’

યારે જ

¤¤¤
બંતા લેખક એક િદવસ એક સભામાં ભાષણ આપી
ર ા હતા: ‘કેવો સંજોગ છે કે
િદવસે પ્રેમચંદજીનુ ં અવસાન
થયુ ં તે િદવસે મારો જ મ થયો. જોવામાં આવે તો તે િદવસ
...
'બહુ દુભાર્ગ્યનો િદવસ હતો.' સંતા સભાની વ ચે જ
બોલી ઊઠયો.
¤¤¤
ડોકટર: ‘રોહન, તારા કાનનુ ં ઓપરે શન સફળ ર .ું હવે
તું પ ટ સાંભળી શકીશ. બધો મળીને કુલ પાંચ હજાર
િપયાનો જ ખચર્ થયો છે .’
નથી.’

રોહન: ‘શું ક ું ડૉકટર સાહેબ? મને તો કંઈ જ સંભળાતું
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¤¤¤
એક ગ્રાહક હોટે લમાં જમવા ગયો.
ઓડર્ રમાં તેણે મટર-પનીરનુ ં શાક મંગા યુ.ં
નથી?’
છે ?’

ગ્રાહક: ‘આ શુ ં છે ?, મટર-પનીરમાં પનીર તો દે ખાત ું જ
ુ ાં ક્યારે ય ગુલાબ જોયુ ં
વેઈટર: ‘સાહેબ, ગુલાબજાંબમ
¤¤¤

મા: ‘રાજુ, બેટા
બોલાવવા માગે છે ?’

ત ું તારા

જ મિદવસે

કોને-કોને

રાજુ: ‘દાદાજી, મામાજી, ચાચાજી અને મોટાભાઈઓને.
આ લોકો જ તો મને ભેટ કે પૈસા આપશે ને!’
¤¤¤
લેડી (ડોક્ટરને): ‘મારા પિત ઊંઘમાં બોલે છે , તેમની
કુટેવને છોડાવવા માટે શું કરવુ ં જોઈએ?’
ડોક્ટર: ‘તે જાગે યારે તેમને બોલવાની તક આપો.’
¤¤¤
બૉસ (આિસ ટ ટ ને): ‘ભગવાન બુિ
યારે આપ ક્યાં હતા?’

વહચતા હતા

આિસ ટ ટ: ‘સાહેબ, હુ ં આપની સાથે ટુરમાં હતો.’
¤¤¤
ગ્રાહક: ‘વેઈટર, અહીં આવ, જો ચામાં માખી પડી છે .’
વેઈટરે આંગળીથી માખીને કાઢી અને તેને જોઈ. ને
ગંભીર રીતે એ બો યો: ‘અરે સાહેબ, આ અમારી હોટે લની
નથી.’
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¤¤¤
'ડૉક્ટર સાહેબ, લાિ ટક સ રી માટે કેટલા
ખચર્ થાય?'

િપયાનો

'બે લાખ િપયા થાય.'
તો?'

'અને સાહેબ, જો

લાિ ટક હુ ં મારા ઘરે થી લઈ આવુ ં
¤¤¤

બાપુએ પ ૂરપાટ ગાડી હંકારતાં અક માત નોતય .
કોટર્ માં જજસાહેબે પ ૂછ :ું ‘બોલો શી સજા આપુ?ં 30 િદવસની
લ કે 3000 િપયા?’
બાપુ: ‘સાહેબ, 3000 િપયા જ આપો ગાડી તો િરપેર
થઈ જાય!’
¤¤¤
ચંદુ: ‘મારી પ ની મારંુ કહેવ ું માનતી જ નથી.’
મગન: ‘ મારી પ નીને હુ ં કહ:ુ ં પાણી આપ. એટલે મારી
પ ની પાણી આપે. બ્રશ કહુ ં તો બ્રશ આપે. સાબુ કહુ ં તો સાબુ
આપે.’
ચંદુ: ‘ક્યારે ?’
મગન: ‘હુ ં એનાં કપડાં ધોવા બેસ ુ ં યારે .’
¤¤¤
લેકચરર: ‘બારીની બહાર જોયા કરે છે તો કૉલેજમાં શા
માટે આવે છે .’
િવ ાથીર્: ‘િવ ા માટે મેડમ.’
લેકચરર: ‘તો બારીની બહાર શા માટે જુએ છે ?’
િવ ાથીર્: ‘િવ ા હજુ સુધી આવી નથી!’
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¤¤¤
એક પોપટ (પક્ષી) અને તેનો માિલક િવમાનમાં સફર
કરી ર ા હતા.
એરહો ટેસને જોઈ પોપટે સીટી મારી.
આ જોઈ પોપટના માિલકે પણ સીટી મારી.
દીધી.

એરહો ટેસ નારાજ થઈ ગઈ અને તેણે ફરીયાદ કરી
બ ેને િવમાનમાંથી બહાર ફકી દે વાની જાહેરાત થઈ.

દરવાજા પર પોપટે માિલકને ક :ું ‘તમને ઊડતાં
આવડે છે ?’
માિલક: ‘નહીં.’
પોપટ: ‘તો પછી સીટી શુ ં કામ મારી?’
¤¤¤
પ પુ- અમે એક મોબાઈલ મેરેજ યુરો શ કયુર્ં છે .
સંબધ
ં માટે 1 દબાવો...
સગાઈ માટે 2 દબાવો....
લગ્ન માટે 3 દબાવો....
ગ્રાહક ટ પુ: ‘આ તો ઠીક છે , પણ જો કોઈને બીજાં
લગ્ન કરવાં હોય તો, તેના માટે શુ ં દબાવવાનુ ં છે ?’
પ પુ: ‘બીજા લગ્ન માટે પહેલી પ નીનુ ં ગ ં દબાવો!’
¤¤¤
એક સ કને કોઈએ પ ૂછ :ું ‘તમે નસીબમાં માનો છો?’
‘હા તો. મારા દુ મનોની સફળતાને હુ ં બીજા કયા
શ દથી વણર્વી શકું?’
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¤¤¤
છે .’

‘બાપુ, તમારો કૂતરો બાકી કેવ ુ ં પડે. િસંહ

વો લાગે

‘અરે ડફોળ, તારો સગો ઈ િસંહ જ છે . પણ ખાધાપીધા
વગયર્નો કૂતરા વો થઈ ગયો છે .’
¤¤¤
છગનબાપુને અક માત થયો. હૉિ પટલમાં લઈ ગયા.
ઘા તપાસીને ડૉક્ટરે ક :ું ‘ટાંકા લેવા પડશે.’
બાપુએ પ ૂછ :ું ‘કેટલા િપયા થાશે?’
ડોક્ટર કહે: ‘7000 તો િમિનમમ થાશે.’
બાપુ બગડયા: ‘અ યા, ટાંકા
ઍ બ્રૉઈડરી નથી કરવાની!’

લેવાના

છે .

કાંઈ

¤¤¤
પ ની: ‘જુઓ છાપામાં દા પીવાથી થતાં નુકશાનો
લખ્યાં છે , અને તમે રાત-િદવસ નશામાં રહો છો.’
પિત: ‘બસ, બહુ થયુ,ં કાલથી િબલકુલ બંધ.’
પ ની (ખુશ થઈને): ‘સાચે જ, કાલથી દા પીવાનુ બંધ
કરી દે શો?’
પિત: ‘ના, કાલથી છાપુ બંધ.’
¤¤¤
નથી.’

િભખારી: ’50 પૈસા આપો ભૈસાબ, ત્રણ િદવસથી ખાધુ ં

કંજૂસ: ’10 િપયા આપીશ, પણ પહેલા એ કહે કે 50
પૈસામાં ખાવાનુ ં ક્યાં મળે છે ?’
¤¤¤
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‘ડૉક્ટર, રોજ હુ ં 100
ફાયદો નથી થતો.’

. ની દવા લઉં

131
ં પણ કશો

‘મગનભાઈ! રોજ 50 .ની દવા લેવાનુ ં રાખો.
નો ચોખ્ખો ફાયદો થશે ને!’

. 50

¤¤¤
સુકલકડી મુ લાં નસરુ ીનને ગુ સો આ યો,
પબમાં બેઠા હતા િમત્રો સાથે તો થોડી વધારે ચડાવી
લીધી નશામાં લી ટ બનાવવા માંડયા. કોને કોને મારીને સીધા
કરવાના છે !
સો જણાનુ ં લી ટ બના યુ.ં
યાં એક હ ોક ો પહેલવાન તેમની પાસે આ યો પ ૂછ :ું
‘મારંુ નામ છે અંદર?’
સુકલકડી નસરુ ીન કહે: ‘છે પણ કાઢી નાખું
તો વીર પુરુષનુ ં ઘરે ણ ું છે !’

!ં ક્ષમા

¤¤¤
આંખના ડૉક્ટર: ‘તમને ખરે ખર ચ માં છે .’
દદ : ‘તપાસ કયાર્ પહેલાં તમને કઈ રીતે ખબર પડી?’
આંખના
આ યા.’

ડૉક્ટર: ‘દરવાજો

છોડી

તમે

બારીમાંથી

¤¤¤
નટુ: 'અ યા ગટુ, લે ડલાઈન અને મોબાઈલ વ ચે
ફરક શો?'
ગટુ: 'એ તો બહુ સરળ છે . લે ડલાઈનનો નંબર આપણે
આંગળીથી ઘુમાવીએ છીએ, યારે મોબાઈલનો અંગ ૂઠાથી.'
¤¤¤
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પિત: ‘ત ું રોટલી તો સારી બનાવે છે પણ મારી મ મી
વી નથી બનતી. મ મી વી રોટલી બનાવ ને!’
પ ની: ‘હા ચોક્કસ. મ મી વી રોટલી તો હુ ં બનાવુ,ં
પણ પહેલાં તમે મારા પ પા વો લોટ બાંધતાં તો શીખી
જાઓ!’
¤¤¤
વો આતી હૈ રોજ
મેરી કબ્ર પર
અપને વો નયે
હમસફર કે સાથ….
કૌન કહેતા હૈ
‘દફનાને’ કે બાદ
‘જલાયા’ નહીં જાતા?
¤¤¤
એક સ જન પોતાની પ નીની સાથે ટ્રે નમાં ચઢી અને
તરત જ ઘભરાઈને લેટફોમર્ પર કૂદી પડયા.
લેટફોમર્ પર ઊભેલા યાત્રીઓએ પ ૂછ :ું ‘શુ ં થયુ ં ભાઈ
કૂદી કેમ પડયો?’
પેલા સ જન બો યા: ‘અંદર લખ્યુ છે કે િવ ફોટક
ુ ે સાથે લઈને યાત્રા કરવાની મનાઈ છે .’
વ તન
¤¤¤
હતાં.

ઈ ટરનેટ પર એક છોકરો - છોકરી ચેિટંગ કરી ર ાં
છોકરો: ‘તારો ફોટો મોકલ ને.’
છોકરી: ‘સારંુ . મોકલું

.ં ’
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છોકરો: ‘તું કેટલી સુદર
ં દે ખાય છે ? શુ ં વાપરે છે ?’
છોકરી: ‘ફોટોશોપ.’
¤¤¤
‘બેટા ગઈકાલે મેં તને ગિણતના દાખલાનુ ં હૉમવકર્
કરવામાં મદદ કરી હતી. તેં કૂલમાં ટીચરને એ કહી તો નથી
દીધું ને?’
‘પ પા, મેં સાચી વાત સરને જણાવી જ દીધી.’
‘એમ? તું તો સ યવાદી રાજા હિર દ્રં નો અવતાર છે !
પછી તારા ટીચરે શું ક ?ું ’
‘એમણે ક ું દાખલા બધા જ ખોટા ગણી લા યો છે પણ
બીજાએ કરે લી ભ ૂલની સજા હુ ં તને નહીં આપુ!’ં
¤¤¤
ૂ ડો મોમાં રાખીને
સરકસમાં િરંગમા ટરે સાકરનો ટક
િસંહને પોતાની તરફ આવવા ઈશારો કય . િસંહ આ યો અને
ૂ ડો લઈ ખાઈ ગયો.
તેમના મુખમાંથી સાકરનો ટક
છે .'

આ દ્ર ય જોઈ િચંટુ બો યો: 'આ તો સાવ સહેલી રમત

િરંગમા ટર ગુ સામાં આવી ગયો અને બો યો: 'તો
પછી તમે કરી શકો એમ છો?'
શકું?'

િચંટુ કહે: 'િસંહ કરી શકતો હોય તો હુ ં કેમ ના કરી
¤¤¤
બૉસ: ‘ક્યાં ગયા હતા?’
કમર્ચારી: ‘વાળ કપાવવા.’
બૉસ: ‘ઑિફસના સમયમાં?’
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કમર્ચારી: ‘વાળ વધે પણ તો ઓિફસ સમયમાં જ છે .’
બોસ: ‘ઘરે પણ તો વધે છે ને?’

કમર્ચારી: ‘તો હુ ં ટકલો થઈને થોડો આ યો
ઓિફસમાં વ યા તેટલા જ કપાવીને આ યો .ં ’

!ં

ટલા

¤¤¤
ડૉક્ટર (દદ ને): ‘જો તમે આ બીમારીમાંથી બચવા
માંગતા હોય તો તમારે બહુ ભીડભાડ ને માણસોથી ઉભરાતી
જગ્યાએથી હમેશાં દૂ ર જ રહેવ ું પડશે.’
દદ : ‘એ શક્ય નથી સાહેબ.’
ડોક્ટર: ‘કેમ? એમાં શુ ં વાંધો છે ?’
છે !’

દદ : ‘વાંધો? અરે , સાહેબ, મારો ધંધો જ િખ સાંકાતરુનો
¤¤¤

લ લુ અને રાજુને ત્રણ ટાઈમ બો બ મ યા. બેઉ એને
લઈને પોલીસ ટેશન ચા યા. લ લુએ ક :ું ‘ધાર કે આમાંથી
એકાદ બો બ ર તામાં ફાટી જાય તો?’
હતા!’

રાજુ: ‘તો શુ?ં ખોટું બોલીશુ ં કે બે જ બો બ મ યા
¤¤¤
એક દા િડયો પોતાની આંખો ડોનેટ કરવા ગયો.
ક્લાકર્ : ‘કંઈ કહેવા ઈ છો છો?’

દા િડયો: ‘હા, ને પણ મારી આંખો લગાવો, તેને
કહેજો કે તે બે પેગ પીધા બાદ જ ખુલે છે .’
¤¤¤
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ચોયાર્સી વરસના ચંદુભાઈ અને બાણુ ં વરસના
મગનભાઈ બેય જણા મંિદરને ઓટલે બેસી વાતો કરતા'તા.
ચંદુભાઈ: ‘આજનુ ં છાપું વાં યુ?’
ં
મગનભાઈ: ‘ના!’
મફત.’

ચંદુભાઈ: ‘સમાચાર છે પ્રાણી ગૃહમાં િસિનયસર્ને પ્રવેશ

મગનભાઈ: ‘તે અ યાર સુધી ઘરડાઘરમાં મોકલતા
હતા, હવે પ્રાણીગૃહમાં મોકલશે!’
¤¤¤
બાપુ(ડોક્ટરને): ‘તમે મારો દા છોડાવી શકો?’
ડોક્ટરઃ ‘હા, ૧૦૦%’
બાપુઃ ‘તો રાજકોટ પોિલસ- ટેશનમાં આપણી ૪૦
બોટલ જ ત થઈ છે , જરાક છોડાવી ો ને.’
¤¤¤
સોનુન ુ ં ક્રેિડટ કાડર્ ચોરાઈ ગયુ.ં
બંટી: ‘તેં પોિલસમાં ફિરયાદ લખાવી કે તારંુ કાડર્
ચોરાઈ ગયુ ં છે ?’
સોનુ: ‘ના યાર, ચોર તેનાથી એટલી ખરીદી નથી
કરતો, ટલો મારી ગલર્ફ્રે ડ કરતી હતી.’
¤¤¤
કિવ
(ફોન
પર):
‘ભાઈ
સાહેબ,
રિવવારે
સમાચારપત્રમાં તમારી કિવતા વાંચી. ખ ૂબ ગમી. તમારી
ભાભીને પણ કિવતા ખ ૂબ પસંદ પડી.’
કિવ: ‘ભાઈ, ભાભીજીને ધ યવાદ કહેજો અને મારા
તરફથી ચરણ પશર્ કરી લેજો.’
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¤¤¤
એક વખત સંતા િથયેટરમાં િપક્ચર જોવા ગયા.
બાજુની સીટ પર બેઠેલી મિહલા કો ડ્રીંકની બોટલને
15-20 મીિનટે મોઢા પાસ લઈ જતી.
સંતાને ગુ સો આ યો, તેણે ક ું લાવો હુ ં એકસાથે પીને
બતાવુ.ં થોડીવાર બાદ સંતાના હોશ ઊડી ગયા.
મિહલા કહે: ‘હુ ં તો બોટલમાં પાનની િપચકારી થકી
ંૂ
રહી હતી, તું ખોટો હેરાન થતો હતો.’
¤¤¤
આપો.’

રી કુ: ‘કિવતા આ ટી મ મીએ કીધું છે ૧વાટકી ખાંડ

કિવતા આ ટી ખાંડ આપતાં: ‘આ લે બેટા, મ મીએ
બીજુ ં કાંઈ કીધુ ં છે ?’
રી કુ: ‘હા, મ મીએ કીધું કે કિવતા વાંદરી ના પાડે તો
સિવતા આ ટીને યાંથી લઈ આવ .’
¤¤¤
છે ?’

સંતા: ‘બંતા, બતાવ તો ચંદ્ર અને ધરતીનો શુ ં સંબધ
ં
બંતા: ‘ભાઈ-બહેન હશે બીજુ ં શુ?ં ’
સંતા: ‘એ કેવી રીતે?’

બંતા: ’કારણ કે આપણે ચંદ્રને મામા કહીએ છીએ અને
ધરતીને મા.’
¤¤¤
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એક વાર ચાર દે શના એિ જનીયર ભેગા થયા હતા.
અમેિરકા, જાપાન , ચીન, ભારત. તેમને
િવમાનમાં જવાનુ ં
હત ું તે બગડી ગયુ.ં
તો પહેલાં અમેિરકા પછી જાપાન પછી ચીનના
એિ જનીયર મ યા
પણ
િવમાન
ચાલુ
ના
થયુ.ં
છે લે ભારતના એિ જનીયરે ક ું કે િવમાનને એકબાજુથી
નમાવો.
યાં તો િવમાન ચાલુ થયુ.ં બધા દે શના
એિ જનીયરોએ પ ૂછ ું કે આ કેમનુ?ં તો ભારતના એિ જનીયરે
ક ું કે અમારે યાં બજાજ કૂટર આ રીતે ચાલુ થાય છે .
¤¤¤
આરબ શેખે પોતાની નવી બેગમને ક :ું ‘અહીં
આરામથી રહેવાનુ,ં બારીમાંથી બહાર નહીં જોવાનુ ં અને કોઈને
પોતાનો ચહેરો નહીં દે ખાડવાનો. આ આપણી સુહાગરાત છે .
આ તું મને સવાલ કરી શકે છે . પછીથી તારે ફક્ત ખાવા
પીવા માટે જ મ ખોલવાનુ ં છે અને ક્યારે ય કંઈ ના બોલતી.’
બેગમ: ‘તમારી પહેલી પ નીનુ ં મોત કેવી રીતે થયુ?’
ં
શેખ: ‘ઝેર ખાવાથી.’
બેગમ: ‘અને બીજીનુ?’
ં
શેખ: ‘એને મારે ગોળી મારવી પડી.’
બેગમ: ‘કેમ?’
શેખ: ‘કેમ કે એ ઝેર ખાવાનો ઈ કાર કરતી હતી!’
¤¤¤
મગનકાકા એક િદવસ રે વેમાં િટિકટ લઈને મુસાફરી
માટે નીક્ યા. રાતે ૮ વાગ્યા પછી િટિકટ ચેકર આ યો અને
મગનકાકા પાસે િટિકટ માંગી પરં ત ુ મગનકાકાએ િટિકટ
ચેકરને િટિકટ ના આપી; ચેકરે કહયુ:ં ‘િટકટ વગર મુસાફરી
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કરો છો તો
નહીં.

લમાં જવું પડશે પરં ત ુ મગનકાકા કશુ ં જ બો યા

ચેકરે પોલીસ બોલાવી ને મગનકાકાને લમાં પ ૂરી
દીધા. સવારે મગનકાકા બુમ પાડવા લાગ્યા કે મારો ક્યો ગુનો
છે તે મને લમાં પ ૂરવામા આ યો છે ?’
લના િસપાઈએ ક :ું ‘તમે વગર િટિકટ એ મુસાફરી
કરતા હતા એટલે તમને લમાં પ ૂરવામાં આ યા છે .’
મગન કાકાએ કહયુ:ં ‘મારી પાસે િટિકટ છે .’
તરત િસપાઈએ િટિકટ ચેકરને બોલાવી લીધા અને
મગનકાકાને લમાંથી બહાર કાઢવામાં આ યા.
પછીથી િટિકટ ચેકરે એ મગન કાકાને પુછયુ:ં ‘રાતે
િટિકટ કેમ ના બતાવી?’
તો મગન કાકા કહે: ‘મારી પાસે પૈસાનુ ં જોખમ હત ું
એટલે મારી િટિકટ ના બતાવી. આખી રાત ચાર ચાર
પોલીસોએ મારા જોખમનો પહેરો ભય . હા હા હા હા હા હા.’
¤¤¤
બંતાએ નવુ ં નવુ ં દવાખાનુ ં ખો યું હત ુ, તેની પાસે
પહેલો દદ આ યો. તેણે જણા યુ ં ડોક્ટર સાહેબ મારા કાનમાં
રોજ 20 િમિનટ સુધી સણકા મારે છે .
બંતાએ સલાહ આપી: તમે રોજ 20 િમિનટ મોડા
ઊઠવાનુ ં રાખો.
¤¤¤
છગનબાપુને એક ઈ ટર યુમાં પ ૂછ :ું ‘કંઈ વેચવાનો
(સે સમેનશીપનો) અનુભવ છે ખરો?’
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છગનબાપુ બો યા: ‘ઘણો બધો. મકાન વે યુ,ં જમીન
વેચી, વાડી, ખેતર, ઘોડી વેચી, જર-ઝવેરાત બધુય
ં વે યુ.ં પાકો
અનુભવ છે .’
¤¤¤
પિત ' હાલી ચાલને આપણે બં ે બહાર જઈ આ
મજા કરીયે...'
પ ની 'સરસ. પણ ત ું હેલો ઘરે પહ ચે તો આંગણાંની
લાઈટ ચાલુ રાખ !'
¤¤¤
બ તાને યારે
માત્ર બે વરસનો હતો.

લની સજા થઈ યારે એનો બાબો

છ વરસ પછી બ તા લમાંથી ટીને સીધો કૂલમાં
ગયો. અંદર ક્લાસમાં જતાંની સાથે જ એ પોતાના છોકરાને
ઓળખી ગયો.
શી રીતે?
કારણ કે આખા ક્લાસમાં એ એક જ છોકરો એવો હતો
કે યારે સર પાિટયા પર લખેલ ું લખાણ ભસતા
ંૂ
હતા યારે
આ છોકરો નોટમાં લખેલ ું લખાણ રબરથી ભંસતો હતો.
¤¤¤
ચંદુને હડકાયુ ં કૂતરંુ કરડ .ું એને હડકવા ઊપડયો. ઘરે
પહ ચી ને પ નીને ક :ું ‘મને કાગળ પેિ સલ આપ.’
પ ની: 'વિસયતનામુ ં બનાવવુ ં છે ?'
ચંદુ: 'ના કોને કોને કરડવુ ં તેન ુ િલ ટ બનાવવુ ં છે .'
¤¤¤
એક પાટ માં િબલાડી અને હાથી એક બીજાને મ યા.
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િબલાડીએ હાથીને પ ૂછ ,ું ‘તારી ઉંમર કેટલી છે ?’
હાથી: ‘પાંચ વરસ’
િબલાડી: ‘લાગતું નથી, આવું કેમ?’
હાથી: ‘બીકોસ આઈ એમ અ કો પલાન બોય!’
પછી હાથીએ િબલાડીની ઉંમર પ ૂછી.
િબલાડીએ ક :ું ‘૩૦ વરસ.’
હાથીએ ક :ું ‘એવુ ં કેમ?’

િબલાડી: ‘એવર યુથ! ચેહરે સે ઉમ્ર કા પતા હી નહીં
ચલતા.’
¤¤¤
‘કાલીદાસનો એક ભાઈ જોડા વેચતો હતો એ કોણ?’
‘અિડદાસ.’
‘કાલીદાસ
વખણાતો?’

કઈ

દિક્ષણ

ભારતીય

વાનગી

માટે

‘ઉપમા!’
¤¤¤
ટીચર: ‘રીંકુ ત ુ રોજ છે લી પાટલીએ બેસીને શુ ં કરતો
રહે છે ? આ મારે તારંુ જનરલ નોલેજ ચકાસવુ પડશે: ‘ચાલ
બતાવ બાદશાહ કરતા મોટો કોણ?’
રાજૂ: ‘એમાં તો હુ ં પાકો
મોટો એક્કો.’

ં સી પલ, બાદશાહ કરતાં
¤¤¤

કમળા: 'બહેન, રસોઈયણ કરતાં આપણા હાથની
રસોઈથી ઘણો ફાયદો તેમજ કરકસર પણ થાય છે . ખરંુ ને?'
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રં જન: 'હા, જો ને મારા પિત પહેલાં
તેના કરતાં અધુર્ં પણ હવે ખાતા નથી!'
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ટલું ખાતા હતા

¤¤¤
નરે શ: ‘રમેશ બતાવ તો કાંગારુન ુ ં બ ચુ ખોવાઈ જાય
તો તે શું બોલે?’
રમેશ: ‘મને ખબર નથી, ત ું જ કહે.’
ગયુ?’
ં

નરે શ: ‘એ બ ૂમો પાડશે કે અ યા મારંુ પોકેટ કોણ મારી
¤¤¤
પ્રેમ અને િસગારે ટ વ ચે એક સમાનતા છે !

છે !

બંને હોઠો પર ખુશી લાવે છે ! પણ

દયમાં દુ:ખ લાવે

¤¤¤
અ યાિપકાએ છાત્રને
વીજળી કેમ ચમકે છે ?’

પ ૂછ :ું

‘વરસાદ

પડે

યારે

િવ ાથીર્એ જવાબ આ યો: ‘મેડમ, ઈ દ્ર દે વતા ટોચર્
સળગાવીને જુએ છે કે ક્યાંક કોરંુ તો નથી રહી ગયુ ં ને?’
¤¤¤
મ ૃ યુ સમયે પિત તેની પ નીને ક :ું ‘મારા મ ૃ યુ પછી
તું રામલાલ સાથે લગ્ન કરી લે .’
‘રામલાલ સાથે કેમ? એ તો તમારો મોટો દુ મન છે .’
‘એ માટે તો હુ ં એની સાથે બદલો લેવા માંગ ું

.ં ’

¤¤¤
િપતા: 'બેટા. ચલ ગિણત પાકુ કર. મારા હાથમાં કેટલી
આંગળીઓ છે ?’
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પુત્ર: 'પ પા, હાથની અંદર તો એકપણ આંગળી નથી.
છે તે પંજા પર જ છે .’
િપતા: 'સારંુ , સારંુ હવે. પણ યાં કેટલી આંગળીઓ છે ?'
પુત્ર: 'શું પ પા! તમારંુ ગિણત એટલું બધુ ં કાચુ ં છે કે
તમે જ તમારી પોતાની આંગળીઓ નથી ગણી શકતા?'
¤¤¤
પ ની ટીવી પર મેચ જોઈ રહી હતી, એટલામાં પિત
મહારાજ તૈયાર થઈને આ યા અને બો યા: ‘હુ કેવો લાગી
ર ો ?
ં ’
પ ની એકદમ ચીસ પાડીને બોલી: ‘છક્કો.’
¤¤¤
એક માણસે એની સાસુના ખાટલા પર સાપ જોયો.
બારમાંથી આઠ મિહના સાથે રહેતી સાસુથી કંટાળે લા માણસે
સાપને ક :ું ‘ભાઈ, જરા મારી સાસુને કરડતો જા ને!’
સાપ: ‘ના પોસાય દો ત, હુ ં મારંુ િરચા
જ તો કરાવુ ં .ં ’

એની પાસેથી

¤¤¤
તમે

માંગીલાલે બાબુલાલને પુછયુ:ં ‘બાપુ મારી પાસેથી
10000 િપયા લીધા હતા, એ ક્યારે પાછા આપશો?’

બાબુલાલ:
યોિતષી ?ં ’

‘નવરીના,

મને

શુ ં પ ૂછે

છે ? હુ ં કાંઈ

¤¤¤
દસ વરસના મનુએ તેની િમત્ર આનલને પ ૂછ :ું ‘ત ું
મોટી થઈશ યારે મને પરણીશ?’
આનલે ક :ું ‘અમારા કુટુંબમાં અમે અમારા ઘરનાં
લોકો સાથે જ પરણીએ છીએ. જો ને મારા કાકા મારી કાકીને જ
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પર યા છે . મારા મામા મારી મામીને અને મારા માસા મારી
માસીને પર યા છે . આમ અમે અમારાં સગાંમાં જ પરણીએ
છીએ.’
¤¤¤
પ્રોફેસરઃ ‘છોકરી સાથે પ્રેમ કરવો અને પ્રેમ થવો તેમાં
શુ ં તફાવત છે ?’
રં ગલોઃ ‘છોકરી માટર્ હોય અને એક્ટીવામાં જતી હોય
તો પ્રેમ થઈ જાય છે . પરં ત ુ જો છોકરી દે ખાવડી ન હોય અને
કારમાં જતી હોય તો પ્રેમ કરવો પડે છે .’
¤¤¤
દીકરો: ‘પ પા, બધા જ લોકો લગ્ન કરીને પ તાય છે ,
તો પછી લોકો લગ્ન કરે છે શા માટે?’
િપતા: ‘બેટા, અક્કલ બદામ ખાવાથી નથી આવતી,
ઠોકર ખાવાથી જ આવે છે .’
¤¤¤
દુિનયા તમારી ન ધ લે, તમને જોઈને ચ કી ઊઠે એવુ ં
ઈ છો છો? સહેલ ું છે યાર! હાથી પર શીષાર્ સન કરો, ફોટો
પડાવો ને પછી ઊંધો લટકાવી દો. પછી જોઈ લો મજા!
¤¤¤
હતી....

ર તાનાં િકનારે એક નેનો કાર બ્રેકડાઉન થઈને પડી

એક BMW કારનો ડ્રાઈવર નેનોના ચાલકની મદદ
માટે રોકાયો....
અને ક ું કે હુ ં તમને આગળનાં સિવર્સ ટે શન સુધી ટો
કરી દઉં ,ં પણ હુ ં બહુ ફા ટ ચલાવીશ, કંઈ કહેવ ુ ં હોય તો
તમે લેશ લાઈટ ચાલુ કરજો....
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બંને જણાએ ધીમે ધીમે આગળ જવાનુ ં ચાલુ કયુ.ર્ં ...
એટલામાં એક પોસેર્ કાર 150km/hની ઝડપે યાંથી પસાર
થઈ....
તેને જોઈ BMWનો ડ્રાઈવર તેની પાછળ જોડેયેલી
નેનોને ભ ૂલી ગયો અને પોશેર્ સાથે રે સમાં લાગી ગયો.....
ત્રણેય કાર હાઈવે પર લાગેલા કેમેરામાં ટ્રે પ થઈ....
ટ્રાિફક પોલીસે બધા જ
સંદેશો મોક યો.

ટે શનો પર વાયરલેસથી

તમે નહીં માનો મેં હમણા જ બીએમડબ યુ અને પોશેર્
કારને 190ની ઝડપે જતાં જોઈ છે અને નેનો તેમની પાછળ
ઓવરટેક કરવા માટે લેશલાઈટ દે ખાડી રહી હતી.
¤¤¤
પ ની: ‘ચાલો તમારી બેગ પેક કરો, મને 10 લાખની
લોટરી લાગી છે .’
પિત: ‘શુ શુ ં પેક કરંુ ? આપણે ક્યાંક ફરવા જવાનુ ં છે ?’
પ ની: ‘ફક્ત પોતાનો સામાન પેક કરો અને ઝડપથી
આ ઘરમાંથી નીકળો.’
¤¤¤
િમ ાજી એક જગલમાં
ં
થી જઈ ર ા હતા. એક ચુડેલે
એમને અટકા યા.
‘હા….હા….હા…
હ…
ં ૂ હા……હા….હા…’

હી…હી..હી….

મેં

ે
ચુડલ

િમ ાજી: ‘અબે ચ ૂપ બેસ, મેન ુ સબ પતા હૈ, તેરી એક
બહેન મેરી બીબી હૈ!’
¤¤¤
રમેશ િવમાનમાં પ્રવાસ કરી ર ો હતો.
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સામેથી આવતી એર હો ટે સને જોઈને તે બો યો: ‘તમે
િબલકુલ મારી પ ની વા જ લાગો છો!’
આ સાંભળીને એરહો ટેસે તેને એક થ પડ લગાવી.
રમેશ ગાલ પંપાળતો બો યો: ‘તમારો ચહેરો જ નહીં
તમારી આદત પણ મારી પ ની વી જ છે .’
¤¤¤
કંડકટરની પાસે એક બાળક પોતાની મ મી સાથે બેઠો
હતો. એક યાત્રી બો યો: ‘એક લાલ િક લો આપજો.’
‘બે િપયા આપો.’ કંડકટરે બો યો.
બંનેની વાત સાંભળી બાળક બો યો: ‘જુઓ મ મી,
આટલો મોટો િક લો આ માણસ બે િપયામાં વેચી ર ો છે .’
¤¤¤
આ યો.

એક યુપીના

યિક્તએ પોતાના પિરવારનો પિરચય

1. આ છે મારી પ ની ગુગલ રાણી- એક સવાલ પ ૂછો
તો 10 જવાબ આપે છે .
2. આ છે મારો દીકરો ફેસબુક કુમાર - ઘરની વાત
આખી કોલોનીમાં પહ ચાડે છે .
3. આ છે મારી દીકરી - ટ્ િવટર કુમારી - આખી
કોલોની તેને ફોલો કરે છે .
4. આ છે મારી માતાજી - વો સ એપ માતા - આખો
િદવસ બડ બડ કરતી રહે છે .
5. અને હુ ં

ં - ઓરકુટ કુમાર.
¤¤¤

146 હસતાં હસતાં સુિખયાં થયાં

એક પરીક્ષામાં પ્ર હતો, ચેલે જ કેવી રીતે કરી શકાય
છે ? િવધાથીર્એ આખું પાનુ ં કોરંુ છોડી દીધુ ં અને નીચે લખ્યુ:ં
‘િહંમત હોય, તો પાસ કરી બતાવો.’
¤¤¤
દા િડયા પિતએ પ નીની ફટકારથી બચવા
આવતાં જ મોટી ચોપડી ખોલીને વાંચવા માંડ .ું

ઘરે

પ ની: ‘આ ફ્રીમાં પીને આ યા?’
પિત: ‘ના, આ
છો?’

નથી પીધુ.’ં

પ ની: ‘તો પછી આ સ ૂટકેસ ખોલીને શુ ં બબડી ર ા
¤¤¤

પ ની પિતને મારી રહી હતી, જોઈને પડોશીએ પ ૂછ :ું
‘કેમ મારો છો?’
પ ની: ‘મેં તેમને ફોન કય તો એક છોકરી ફોન પર
બોલી કે આપ િજસસે સંપકર્ કરના ચાહતે હૈ વો અભી ય ત
હૈ.’
¤¤¤
ઊંઘા પડેલાં માટલામાંથી એક િફલસ ૂફે માટલું ખરી ુ ં
અને આમાં પાણી ક્યાંથી ભરવાનુ ં એમ િવચારવા માંડયા: 'અને
ધારો કે ઉપરથી કાણુ ં પાડીએ તોય શુ ં ફાયદો? કારણ કે
નીચેથી તો મોટું બાકોરંુ છે !'
¤¤¤
બાપુ પોતાના દીકરાને અમેિરકા ફોન કરે છે .
બાપુ: ‘હલો, છગન છે ?’
વહ:ુ ‘ના તે બાથમાં છે .’
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ટા મ ૂકો ને, મારે વાત કરવી છે .’
¤¤¤

એક ગામડા ગામનો માણસ એક બૅ કમાં લોન લેવા
માટે ગયો.
એણે જઈને બૅ કના અિધકારીને વાત કરી. અિધકારીએ
પ ૂછ :ું ‘બૅ ક મેં ખાતા હૈ?’
‘ના સાહેબ, ખાવાપીવાનુ ં તો ઘરે જ રાખ્યુ ં છે , બૅ કમાં
નહીં.’ ભોળા ગામિડયાએ જવાબ આ યો.
¤¤¤
અમેિરકા - મોબાઈલ અમારી શોધ છે .
ચીન - િસમ અમારી શોધ છે .
જાપાન - એસએમએસ અમારી શોધ છે .
કોિરયા - લ ૂ થ અમારી શોધ છે .
ટપુ - િમસ કોલ એ મારી ગલર્ફ્રે ડની શોધ છે .
¤¤¤
િઝબ્રા ક્રોિસંગ પર આમથી તેમ ચાલી રહેલા
સંતાિસંહને જોઈને બંતાિસંહ ે પ ૂછ :ું ‘તું આમથી તેમ ચાલી
રહીને અહીં િઝબ્રા ક્રોિસંગ પર શું કરી ર ો છે ?’
‘યાર, હુ ં એ િવચારંુ
તો વાગતો કેમ નથી?’

ં કે, આ આવડો મોટો િપયાનો છે
¤¤¤

પિતને િપયરે ગયેલી પ નીનો કાગળ મ યો. તેમાં
લખ્યુ ં હત:ું ‘િપ્રયે, તમારા િવયોગમાં ગાળે લ એક મિહનામાં હુ ં
અડધી થઈ ગઈ .ં તમે ક્યારે આવી ર ા છો?’
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પિતએ જવાબમાં લખ્યુ:ં ‘હવે તો હુ ં એક મિહના પછી
જ આવીશ.’
¤¤¤
એક િદવસ એક જાડી

ી બસ ટૉપ પર ઊભી હતી,

તેણે
સાડી પહેરી હતી તેના પર બહુ બધાં નાનાં
મોટાં િવમાનોનાં િચત્રો બનેલાં હતાં.
એક બાળક તેની સાડીને જોવા માટે તેની ચારે તરફ
ફરી ર ો હતો.
તે
ી બોલી: ‘કેમ બેટા, તારી મ મી સાડી નથી
પહેરતી? તો તું આમ તેને જોવા માટે ગોળ-ગોળ ફરી ર ો છે ?’
બાળક બો યો: ‘સાડી તો જોઈ છે , પણ આટલું મોટું
એરપોટર્ પહેલીવાર જોઈ ર ો .ં ’
¤¤¤
છગન: 'મારો કૂતરો મારા

ટલો જ સમજદાર છે !'

મગન: 'આ વાત કોઈને કહેતા નિહ ક્યાંક તમારે કૂતરો
વેચવાનો થાય તો તકલીફ પડશે.'
¤¤¤
બંતાએ બે કમાં અચાનક બ ૂમ પાડી: ‘અહીં કોઈનુ ં
નોટોનુ ં બંડલ ખોવાઈ ગયું છે ,
ની પર લાલ રં ગનુ ં
ું
રબરબે ડ હત?’
બંડલ?’

સાત-આઠ જણા આ યા અને પ ૂછવા લાગ્યા: ‘ક્યાં છે

બંતાએ ક :ું ‘બંડલ તો મને ખબર નથી, મને એ
રબરબે ડ મ યું છે .’
¤¤¤
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એક પ્રોફેસર એક વખત નાનકડા એક ગામમાં લટાર
મારવા નીક યા હતા. યાં તેમણે જોયુ ં તો એક ઘાંચી ઊંઘતો
હતો અને બળદ ઘાણીએ ફયાર્ કરતો હતો.
પ્રોફેસરને એ જોઈને નવાઈ ઊપજી. થોડી વારે ઘાંચી
જાગ્યો યારે પ્રોફેસરે તેને પ ૂછ :ું 'ભાઈ, તમે ચાલુ ઘાણીએ
ઊંઘી જાઓ છો પણ કોઈ વાર બળદ લુ ચાઈ કરીને ફરતો
બંધ જ થઈ જાય તો તમને ખબર શી રીતે પડે?'
'સાહેબ, એ પ્રોફેસર નથી, બળદ છે !'
¤¤¤
એક ચોર: ‘
રહી છે .’

દી બારીમાંથી કૂદી જા. પોલીસ આવી

બીજો: ‘અરે પણ આતો 13મો માળ છે .’
પહેલો: ‘અરે અ યારે શુકન અપશુકન જોવાનો સમય
નથી. જ દી કૂદ.’
¤¤¤
પિત: 'મારા રહેતાં તારે ક્યારે ય કોઈ ચોર-લટં ૂ ારાથી
ડરવાની જ ર નથી.’
પ ની: 'કેમ, તમે કરાટે ચેિ પયન છો?’
પિત: 'ના, પણ મને દોડમાં ધણા ગો ડમેડલ મ યા છે ,
એવુ ં કાંઈ જોખમ હશે તો હુ ભાગીને પોલીસને જાણ કરી
દઈશ.’
¤¤¤
છ વષર્ના મયંકે પોતાના દાદાને પ ૂછ :ું ‘દાદાજી, પ પા
સામેના િબિ ડંગમાં રહેતાં મીના આંટી સાથે ઈશારાથી વાત
કેમ કરે છે ?’
દાદા: ‘ભ ૂલ તારા પ પાની નથી, બેટા. આ તો
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વારસામાં મળે લી િબમારી છે .’

¤¤¤
મ મી અને પ પા વ ચે દલીલો થઈ રહી હતી, કે
બંનેમાંથી કોણ વધારે બીકણ છે .....
ઘણી બધી દલીલો પછી તેમણે પોતાનાં બંને બાળકોને
આ અંગે પ ૂછવાનુ ં નક્કી કયુ.ર્ં
નાના છોકરાએ ક :ું ‘મ મી વધારે બીકણ છે .
પણ વીજળી ચમકે છે તે બેડની નીચે પાઈ જાય છે .’

યારે

બીજા છોકરાએ ક :ું ‘ના એવું નથી, પ પા તો એટલા
બીકણ છે કે તે એકલા સ ૂઈ પણ નથી શકતા, યારે મ મી
ઑિફસમાં નાઈટ િશ ટમાં કામ કરે છે યારે પ પા બાજુવાળી
આ ટી સાથે સ ૂઈ જાય છે , ઘણી વાર તો એ આપણી કામવાળી
સાથે પણ સ ૂઈ જાય છે .’
અને મ મી બેભાન!
¤¤¤
હતો.

હોટે લમાં એક ભાઈ વેઈટરને ખુજલી કરતાં જોઈ ર ો
એક ભાઈએ વેઈટરને બોલાવીને પ ૂછ :ું ‘ખરજવુ ં છે ?’
વેઈટરે ક :ું ‘મેન ૂ કાડર્ માં હશે તો મળી જશે.’
¤¤¤
‘ ટાછે ડા લીધા પછી બે કનુ ં ખાતું કોણ સંભાળશે?’

‘અડધેઅડધુ ં વહચી લેશ:ુ ં બે કની પાસબુક વગેરે એ
રાખશે ને માત્ર ચેકબુક હુ ં રાખીશ, બીજુ ં શુ?ં ’
¤¤¤
મ મી: ‘બેટા, આ

ઘેર જલદી કેમ આવી ગયો?’
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બ ટી: ‘મેં રાજુને માય એટલે ટીચરે મને કલાસમાંથી
બહાર કાઢી મ ૂક્યો.’
મ મી: ‘પણ તેં રાજુને કેમ માય ?’
બ ટી: ‘મારે આ

વહેલા ઘરે આવવુ ં હત ું એટલે!’
¤¤¤

િશરીષ: ‘રમેશ, ત ું અને તારી પ ની હંમેશાં રાત્રે જ કેમ
ફરવા જાઓ છો?’
રમેશ: ‘એને તૈયાર થતાં જ સાંજ પડી જાય છે !’
¤¤¤
નાસાએ નટુ-ગટુને ચંદ્ર પર મોક યા.
પરં ત ુ રોકેટ ઊડીને થોડીવારમાં પા ં આ યુ.ં
નાસાએ બંનેને પ ૂછ :ું ‘કે મ પાછા આ યા?’
નટુ-ગટુ બો યાં: ‘તમે એ તો ભ ૂલી ગયા હતા કે આ
તો અમાસ છે . ચંદ્ર ક્યાંથી હોય?’
¤¤¤
તરુણે એના સેક્રેટરીને ગુ સાથી ક :ું ‘દીવાલ પર
લાગેલા આ નકશાને ઉતારીને બહાર ફકી દે .’
સેક્રેટરી: ‘પણ શા માટે?’
તરુણ: ‘એને જોઈને મને મારી પ નીનાં બનાવેલાં
પરોઠાં યાદ આવી જાય છે !’
¤¤¤
પિત: 'આ આપણા લગ્નને ત્રણ વષર્ પ ૂરાં થયાં છે ,
બોલ, આ હુ ં તને ક્યાં લઈ જાઉં?'
પ ની: 'મને એવી જગ્યાએ આ
પહેલાં ક્યારે ય ન ગઈ હોઉં.'

લઈ જાવ કે

યાં હુ ં
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પિત: 'તો તો તું રસોડામાં જ જા. કારણ કે મેં તને યાં
ક્યારે ય જોઈ નથી.'
¤¤¤
‘ગુનાશોધક યંત્ર િવશે તમે શું જાણો છો?’
‘ઘણું જાણુ ં

.ં ’

‘કઈ રીતે?’
‘એકની સાથે હુ ં પર યો

.ં ’
¤¤¤

ગ્રાહક નટુ: ‘આ કપડાં પર લખ્યુ ં છે 70 ટકા કોટન, 35
ટકા ટે રેિલન. આ તો 105 ટકા થયા!’
દુકાનદાર ગટુ: ‘એ તો કાપડ પાંચ ટકા ચઢી જશે ને
એટલે સો ટકા થઈ જશે!’
¤¤¤
ડોક્ટર ( ી દદ ને): ‘તમારા દાંત અને વાળને જોઈને
તમારી વયની જાણ નથી થતી.’
લેડીઝ દદ : ‘તો પછી મારી વય કેટલી લાગે છે ?’
ડોક્ટર: ‘ચાલીસ-પચાસથી ઓછી નહીં.’
¤¤¤
નટુ: ‘અરે ભાઈ સાહેબ, કેટલા વાગ્યા?’
ગટુ: ‘છ વાગ્યા.’
નટુ: ‘કમાલ છે ! હુ ં આ સવારથી બધાને પ ૂ ં .ં
પરં ત ુ દરે ક જણ મને અલગ અલગ સમય કહે છે . મને કોઈ
સાચો સમય કહેત ું જ નથી!’
¤¤¤
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એક વખત િપતાએ પોતાના પુત્રના પિરણામને જોઈને
ગુ સે થતાં બો યા: 'તને શરમ નથી આવતી આટલા ઓછા
નંબર લઈ આ યો.'
પુત્ર: 'શું કરંુ પ પા મારી આગળવાળો છોકરો કશુ ં જ
લખતો નહોતો.'
¤¤¤
ચંપકલાલ ઠંડીથી થરથર કાંપતા હતા. ટપુએ ડૉક્ટર
હાથીને ફોન કય .
ટપુ: ‘સાહેબ, જલદી ઘેર આવો.’
ડૉક્ટર હાથી: ‘કેમ ટપુ, અચાનક શું થયુ?’
ં
ટપુ: ‘િબમારીની તો ખબર નથી પરં ત ુ સવારથી મારા
દાદાજી “વાઈબ્રેશન મોડ” પર છે !’
¤¤¤
સંતાિસંહ: ‘ચાલ ચેસ રમીએ.’
બંતાિસંહ: ‘તું બધું તૈયાર કર યાં સુધી હુ ં જરા પોટ્ર્ સ
શ ૂઝ પહેરીને આવુ.ં ’
¤¤¤
જોકરે લોકોને એક જોક્સ ક ો, લોકો ખ ૂબ હ યા...!
ફરીથી જોકરે એ જ જોક્સ પાછો ક ો, યારે થોડા ઓછા
લોકો હ યા...
હ યુ...

વળી પાછો એ જ જોક્સ ક ો યારે કોઈ પણ ના

યારે એ જોકરે ખ ૂબ સરસ વાત કરી કે જો તમે એક
ખ ૂશીને લીધે વારં વાર હસી શકતા નથી,તો પછી તમે એક જ
દુઃખને લઈને વારં વાર કેમ દુઃખી થાવ છો?
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¤¤¤
એક માણસ પોપટ ખરીદવા દુકાને ગયો. એણે
દુકાનદારને ભાવ પ ૂછયો.
દુકાનદાર: ‘જમણી બાજુનો પોપટ . 2000માં.’
ગ્રાહક: ‘એને શુ ં આવડે છે ?’
દુકાનદાર: ‘એને કો યુટર આવડે છે .’
ગ્રાહક: ‘ડાબી બાજુનો પોપટ કેટલાનો?’
દુકાનદાર: ‘એનો ભાવ . 5000.’
ગ્રાહક: ‘એને શુ ં આવડે છે ?’
દુકાનદાર: ‘એ પ્રોગ્રાિમંગ જાણે છે .’
છે ?’

ગ્રાહક: ‘ને આ ત્રીજો

વ ચે છે તે? એને શુ ં આવડે

દુકાનદાર: ‘એનો ભાવ . 10,000. પ્રમાિણકતાથી કહુ ં
તો મેં એને કદી કંઈ કરતાં જોયો નથી. પરં ત ુ બાકીના બે
પોપટ એને ‘બોસ’ કહે છે !’
¤¤¤
એક િરપોટર્ ર િનશાનેબાજ નંદુનો ઈ ટર યુ ં કરવા ગયા.
ઘરમાં જતાંની સાથે જ તે અચંબામાં પડી ગયા. દીવાલો પર
પે સીલનાં નાનાં-નાનાં ચકરડાં દોરે લાં હતાં અને તેની
બરાબર વ ચે ગોળીઓનાં િનશાન હતાં, આ જોઈને િરપોટર્ ર
કહેવા લાગ્યો: ‘તમે મહાન છો. તમારુ િનશાન અચ ૂક છે . મને
કહો આ બધું કઈ રીતે શકય બ યુ?’
ં
નંદુએ ક :ું ‘ખ ૂબજ સરળતાથી બ યુ,ં સાહેબ પહેલાં હુ ં
દીવાલ ઉપર ગોળી ચલાવુ ં .ં એના પછી િનશાનની આજુ
બાજુ પેિ સલથી ગોળ ચક્કર કરી દઉં .ં ’
¤¤¤
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છગન: ‘વે ડીંગ અને વેડીંગમાં શું તફાવત છે ?’
મગન: ‘વે ડીંગમાં પહેલાં તણખા ઝરે છે પછી જોડાઈ
જાય છે . વેડીંગમાં પહેલાં જોડાવાનુ ં હોય છે પછી તણખા ઝરે
છે .’
¤¤¤
સંતા અને બંતા (વેઈટરને): ‘અમારે માટે બે કપ
ગરમા-ગરમ ચા લાવ . ને સાંભળ, કપ ચોખ્ખા હોવા
જોઈએ.’
વેટરે ચા આપતા સંતાને ક :ું ‘સાહેબ, આ ચોખ્ખો કપ
તમારો છે .’
¤¤¤
ડૉક્ટર: ‘ચમનભાઈ, તમારંુ વજન કેટલું છે ?’
ચમનભાઈ: ‘ચ માં સાથે 75 િકલો.’
ડૉક્ટર: ‘ચ માં વગર?’
ચમનભાઈ: ‘મને દે ખાતું જ નથી!’
¤¤¤
લઉં?’

પુત્રવધુ: ‘સાસુજી, છાશ પર માખણ તરે છે એ લઈ

સાસુ: 'એવુ ં
માખણલાલ છે .’

ન

બોલાય.

તારા

સસરાનુ ં

નામ

બી િદવસે પુત્રવધુ ટહક
ુ ી: 'સાસુજી, છાશ પર સસરાજી
તરે છે તે લઈ લઉં?'
¤¤¤
પ્રોફેસર નટુ (િવ ાથીર્ ગટુને): ‘આસામ કઈ વ ત ુ માટે
જાણીત ું છે ?’
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ગટુ: ‘મને ખબર નથી.’

નટુ: ‘સારંુ , હુ ં તને એક સંકેત આપુ ં
ચા બને છે તેની પ ી ક્યાંથી આવે છે ?’

.ં તારા ઘરમાં

ગટુ: ‘અમારા પડોશીના ઘરમાંથી.’
¤¤¤
પ ની: ‘ડાિલર્ંગ, આ વખતે લગ્નની વષર્ગાંઠ કેવી રીતે
ઉજવવાનુ ં િવચાયુર્ં છે ?
પિત: ‘આ વષેર્ આપણે બંને પાંચ િમિનટનુ મૌન
રાખીશુ.ં ’
¤¤¤
છગન: ‘તમારા મોટાભાઈ શું કરે છે ?’
છે .’

મગન: ‘એક દુકાન ખોલી’તી. પણ આજકાલ

લમાં

છગન: ‘કાં?’
મગન: ‘એમણે દુકાન દુકાન હથોડાથી ખોલી’તી!’
¤¤¤
પોલીસ: ‘ લરસાહેબ, કાલે કેદીઓએ
ભજવેલી.’

લમાં રામાયણ

લર: ‘એ તો બહુ સારી વાત કહેવાય. ત ું રાજી થવાને
બદલે કેમ આટલો િચંતામાં છે ?’
પોલીસ: ‘સાહેબ, હનુમાન બનેલો કેદી હજી સુધી
સંજીવની લઈને પાછો નથી આ યો, શું કરીશુ?ં ’
¤¤¤
કમર્ચારી: ‘સાહેબ, ખ ૂબ ટે શન છે . મારી પ ની કહે છે
કે, અઠવાિડયાની રજા મ ૂકીને મને કા મીર ફરવા લઈ જાવ.’
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‘તમને હાલના સંજોગોમાં રજા આપી શકાય તેમ

ૂ સર. મને ખાતરી હતી કે મુસીબતમાં
કમર્ચારી: ‘થે
તમે જ મને મદદ કરશો.’
¤¤¤
છે ?’
હશે.’

મોનુ: ‘સોનુ, કરોિળયો તારા ક યુટર પર શુ ં કરી ર ો
સોનુ: ‘મને લાગે છે કે કોઈ વેબસાઈટ બનાવી ર ો
¤¤¤

સે સમેન: ‘તમે કઈ કંપનીનો સાબુ, પે ટ, ટુથબ્રશ અને
શેિવંગ ક્રીમ વાપરો છો?’
રમેશ: ‘બાબાનો સાબુ, બાબાની પે ટ, બાબાનુ ં ટુથબ્રશ
અને બાબાની શેિવંગ ક્રીમ.’
સે સમેન: ‘શુ ં આ ‘બાબા’ બહુ મોટી આંતરરા ટ્રીય
કંપની છે ?’
રમેશ: ‘ના… ના, બાબા તો મારો મ પાટર્ નર છે …’
¤¤¤
પ્રશાંત: ‘યાર આ

મારા છોકરાને મેં માર માય ?’

નીિતન: ‘કેમ પણ!’
પ્રશાંત: ‘યાર સીધી જ વાત છે ને! તેન ુ ં આવતી કાલે
પિરણામ છે , અને હુ ં થોડા િદવસ માટે બહારગામ જાઉં .ં ’
¤¤¤
મુ ાભાઈ: ‘અરે યાર સિકર્ટ, હુ ં મારી ગલર્ફ્રડને કોઈ
િગ ટ આપવા માંગ ું ,ં બોલ શુ ં આપુ?’
ં
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સિકર્ટ: ‘યાર એવુ ં કર ત ુ એને ગો ડ િરંગ આપી દે .’
મુ ાભાઈ: ‘કોઈ મોટી વ ત ુ બતાવ..’

સિકર્ટ: ‘તો ગો ડ િરંગ રહેવા દે , એમઆરએફનુ ં ટાયર
આપી દે .’
¤¤¤
આ યો.

સંતાને માઈક્રોસો ટમાં ઈ ટર ય ૂ માટે બોલાવવામાં
પરીક્ષક: ‘જાવાનાં ચાર વઝર્ન કયાં છે ?’

જાવા.’

સંતા: ‘મર જાવા, મીટ જાવા, લ ૂટ જાવા અને સદકે
¤¤¤

સરલા (પિતને): ‘સાંભળો છો? આપણી પડોસણ આ
બજારમાંથી ચાર સાડીયો લઈને આવી.’
પિત: ‘તો શું થઈ ગયુ,ં કલે ત ું બજારમાં જઈને આઠ
સાડીયો લઈને આવ .’
સરલા: ‘સાચું કહો છો?’
પિત: ‘બધાને બતાવીને પરત કરી દે . સાડીની
દુકાનવાળો મારો િમત્ર છે , એક િદવસ સાડીયો ઘરે લઈ જવા
પર વાંધો નહીં ઉઠાવે.’
¤¤¤
ર ો

પિત: ‘મારી નજર કમજોર થઈ ગઈ છે . હુ ં િવચારી
ં કે એક ચ મો બનાવી લઉં.’

પ ની: ‘અરે રહેવા દો, આ આખી કોલોનીમાં મારાથી
સુદર
ં બીજુ ં કોઈ છે જ નહીં.’
¤¤¤
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એક વાર એક પોપટ અને કાગડો સાથે બેઠા’તા.
પોપટ ઈંગ્લીશ બોલે ને કાગડો ગુજરાતી.
પોપટ ક્હે: ‘oh my mango.’
કાગડો ક્હે: ‘તારા બાપનો લેંગો.’
¤¤¤
‘હુ ં કિવ હોત તો ત ું મારી કિવતા હોત, હુ ં િચત્રકાર હોત
તો તું મારંુ સુદર
ં
િચત્ર હોત, હુ ં લેખક હોત તો ત ું મારી વાતાર્
હોત, પણદુભાર્ગ્યવશ િપ્રયે, હુ ં કાટર્ િૂ ન ટ .ં ’
¤¤¤
એક છોકરો અમદાવાદમાં છોકરી જોવા આ યો.
છોકરાને છોકરી ગમી ગઈ એટલે છોકરાએ પ ૂછ :ું
‘તારા બાપની હેિસયત કાર દે વાની છે ?’
છોકરી એ જવાબ આ યો: ‘મારા બાપની હેિસયત તો
લેન દે વાની છે પણ તારા બાપની હેિસયત એરપોટર્
બનાવાની છે ?’
¤¤¤
એક યિક્તએ બીજા યિક્તને પ ૂછ :ું ‘તમારી શટર્ ના
ખ ૂણાં પર આ ગાંઠ કેવી રીતે બંધાઈ?’
બીજાએ જવાબ આ યો: ‘પ નીનો પત્ર પો ટબોક્સમાં
નાખવાની યાદ રહે તે માટે .’
પહેલો બો યો: ‘શુ ં તમે તે પત્ર પો ટ કરી દીધો?’
બીજાએ જવાબ આ યો: ‘નહીં, મારી પ ની મને તે પત્ર
આપવાનુ ં જ ભ ૂલી ગઈ.’
¤¤¤
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િશક્ષક: ‘તારંુ અંગ્રેજી કાચું છે . માટે મેં તને આ પાઠ 10
વખત લખવા ક ો હતો, પણ તેં 5 વખત જ કેમ લખ્યો?’
મોનુ: ‘સર, મારંુ ગિણત પણ એટલું જ કાચુ ં છે .’
¤¤¤
નયન: ‘બચપન મેં મા કી બાત સ ૂની હોતી તો આજ
યે િદન ના દે ખને પડતે.’
યાયાધીશ: ‘ક્યા કહેતી થી ત ુ હારી માં?’
નયન: ‘જબ બાત હી નહીં સ ૂની તો કૈ સે બતાવુ ં માં
ક્યા કહેતી થી!’
¤¤¤
થાય?’

ટીિનયો: ‘પ પા, લગ્ન કરવાં હોય તો કેટલો ખચર્
પ પા: ‘ખબર નહીં બેટા.’

ને!’

ટીિનયો: ‘તમે લગ્ન કયાર્ં છે તો તમને ખબર જ હશે
પ પા: ‘મારો ખચર્ તો હજુ પણ ચાલુ જ છે .’
¤¤¤

પિત બહુ કંજૂસ હતો, તે પોતાની પ નીની સાથે ચોપાટી
પર ગયો. થોડી વાર પછી તે બો યો: ‘ચાલ, આપણે ફરીવાર
એક એક ભેળ પ ૂરી ખાઈએ.’
‘એક એક ફરીવારનો મતલબ શુ?ં હજુ તો આપણે એક
પણ ભેળપ ૂરી નથી ખાધી.’
‘ભ ૂલી ગઈ, યારે આપણે અહીં બે વષર્ પહેલાં આ યાં
હતાં, યારે આપણે એક-એક ભેળપ ૂરી ખાધી હતી.’
¤¤¤
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એક છોકરી લેપટોપ પર પાસવડર્ સીલેક્ટ કરતી હતી
અને બાજુમાં એક છોકરો બેઠો હતો..
તેણીએ પાસવડર્ નાં ખાનામાં "BRAIN” ટાઈપ કયુ…
ર્ં
પણ લેપટોપનો રી લાય વાંચીને છોકરો હસી હસીને
ખુરશી માંથી નીચે પડી ગયો!
ખબર છે કેમ?
કારણ કે લેપટોપનો રી લાય હતો, ‘Sorry, That’s TOO
SMALL.’
¤¤¤
સંતા િભખારીએ બંતાને પ ૂછ :ું ‘જો તને પાંચ લાખની
લોટરી લાગે તો?’
જાઉ.’

બંતા િભખારીએ ક :ું ‘તો હુ ં કારમાં ભીખ માંગવા
¤¤¤

બાપુએ દુકાનવાળાને ક :ું ‘કેવી ખુરશીઓ બનાવો છો?
બે િદવસ પણ ન ચાલી!’
દુકાનવાળો: ‘ભાઈ, ખુરશી ચલાવવા માટે નિહ બેસવા
માટે હોય છે !’
¤¤¤
પ્રેમી જોડી પર પર વાતો કરી રહી હતી.
પ્રેિમકા: ‘આપણે લોકો બે વષર્થી એક-બીજાને પ્રેમ કરી
ર ાં છીએ. શુ તેં કદી લગ્ન િવશે િવચાયુર્ નહીં?’
પ્રેમી: ‘વાત એમ છે કે …મારે આ િવશે મારી પ નીને
વાત કરવી પડશે. યારે હુ તને કંઈક જવાબ આપી શકીશ.’
પ્રેિમકા: ‘ઓહો, તો ત ું પણ પરણેલો છે ?’
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¤¤¤
સંતાિસંહ 100 વોટના બ બ પર િપતાજીનુ ં નામ લખી
ર ો હતો.
કોઈએ પ ૂછ :ું ‘ક્યા કર રહે હો?’
સંતાિસંહ: ‘બાપ કા નામ રોશન કર રહા હ!ુ ં ’
¤¤¤
દાક્તર નયન ઘેર આવીને ખાઈને હજુ બેઠો હતો યાં
ફોન આ યો: ‘ત ું ઘેર શુ ં કરે છે ? અહીં અમારે પોકરમાં એક
પાટર્ નર ખ ૂટે છે .’
ફોન મ ૂકીને નયને કોટ પહેરવા માંડયો એ જોઈ એની
પ નીએ પ ૂછ :ું ‘કશુ ં િસિરયસ છે ?’
નયન: ‘ઘણુ ં જિસિરયસ, ત્રણ ડૉક્ટર તો યાં પહ ચી
પણ ગયા છે .’
¤¤¤
એક વાનર: ‘ત ું આ ઝાડ પર શા માટે ચઢયો?’
બીજો વાનર: ‘સફરજન ખાવા માટે .’
પહેલો વાનર: ‘પરં ત ુ આ તો કેરીનુ ં ઝાડ છે .’
બીજો વાનર: ‘હા, મને ખબર છે . હુ ં સફરજન સાથે
લઈને આ યો .ં ’
¤¤¤
એક માણસને ર તામાં બે ચોરોએ પકડી લીધો અને
પૈસા માંગ્યા. પણ પેલા માણસે પૈસા ના આપવા ચોરો સાથે
મારા મારી કરી અને અંતે ચોરોએ તેને મારીને પાિકટ લઈ
લીધુ.ં
પાિકટ જોતાં તેમાં ફક્ત 10 િપયા જ નીક યા.
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આ જોઈને એક ચોરે આ યર્ સાથે પ ૂછ ‘ું ‘તે ફક્ત 10
િપયા માટે મારામારી કેમ કરી?’
પેલા માણસે જવાબ આ યો: ‘મને ડર હતો કે તમે
મારા જૂતામાં પાવેલા 1000 િપયા લઈ લેશો!’
¤¤¤
‘આ ભર ઉનાળામાં ઊનનાં વેટર વેચવાનો ધંધો કેમ
શ કય ?’
‘એટલા માટે કે અ યારે એમાં હરીફાઈ નથી!’
¤¤¤
સંતા (બંતાને): ‘સાંભ યુ છે કે ચ ૂટણી આયોગે દે શના
પાંચ રા યોમાં ચ ૂટણીની જાહેરાત કરી છે .’
બંતા: ‘સારંુ છે દો ત, હુ ં તો ક્યારનો આ િદવસની જ
રાહ જોઈ ર ો હતો.’
સંતા: ‘કેમ?’
બંતા: ‘અરે વાહ, કેમ નહી. મારા માથા પર પણ
ફરીવાર મુગટ પહેરાવવામાં આવશે ને.’
¤¤¤
બાપુએ છાપામાં વાં યુ:ં ‘કમળાએ મોડાસામાં 45
માણસોનો ભોગ લીધો…’
છે !’

આ વાંચીને બાપુ બો યા: ‘ઈ બાઈ બવ જબરી લાગે
¤¤¤

કીડીએ મ છર સાથે લગ્ન કયાર્ં. એક મિહનામાં મ છર
મરી ગયો. કીડીને યાં ખરખરો કરવા આવેલા પાસે રડતાં
રડતાં કીડી બોલી: 'અરે બેન, એમને નખમાંય રોગ નો'તો. એ
તો કાલે મારાથી ભ ૂલમાં ગુડનાઈટ ચાલુ થઈ ગઈ એમાં...'
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¤¤¤
અમારા ગામના દે શી વૈદ પાસે એક માણસ આ યો ને
કહે: વૈદજી, મને હેડકી માટે ની કોઈ અકસીર દવા આપો.’
વૈદ: ‘અકસીર જ જોઈએ છીએ ને!’
પેલો કહે: ‘હા.’
દીધો.

વૈદે એના ગાલ પર કસકસાવીને એક તમાચો ચોડી
અકળાઈને પેલો કહે: ‘તમે તો વૈદ છો કે ઊંટવૈદ?’

‘તું તારે
માનવું હોય એ માન, પણ કહે તારી હેડકી
બંધ થઈ ગઈ કે નહીં?’
‘પણ હેડકી તો મારી બૈરીને આવે છે ને એ તો ઘેર છે .’
¤¤¤
એક િનમાર્ તા: ‘મેં સાંભ યુ છે કે તમે રં ગીન િચત્ર
બનાવી ર ા છો.’
બીજો િનમાર્તા: ‘સાચુ ં સાંભ યુ ં છે .’
પહેલો િનમાર્ તા: ‘તો તેના માટે હાલ શું કરી ર ા છો?’
બીજો: ‘રં ગ ખરીદવા બજાર જઈ ર ો

.ં ’

¤¤¤
શમાર્ જીને ઓિફસમાં જ બેઠા બેઠા જાણ થઈ કે તેમણે
હરીફાઈમાં લંડનની યાત્રાનુ ં ઈનામ જી યુ ં છે , તેમને ઘણી ખુશી
થઈ. ખુશ થઈને તેમણે પોતાની પ નીને ફોન લગા યો: ‘શુ ં ત ું
લંડન જવા માંગે છે ?’
પ ની ખુશીથી ઉછળીને બોલી: ‘જ ર, લંડન તો મારા
સપનામાં છે , મારી નસનસમાં છે , હુ જ ર તમારી સાથે
આવીશ. પણ તમે કોણ બોલો છો?’
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¤¤¤
ડે ટી ટ: ‘તમારે મને તમારા દીકરાનો દાંત કાઢવાના
250 િપયા આપવા પડશે.’
‘પણ દાક્તર સાહેબ તમે બીજા બધા પાસે તો 50
િપયા ચા કરો છો!’
‘પણ તમારા દીકરાએ એવી ભયાનક ચીસ પાડી કે એ
સાંભળીને મારા ચાર દદ ઓ ભાગી ગયા એનુ ં શુ?ં ’
¤¤¤
પિત: ‘તારા જ મિદવસે હીરાનો હાર ભેટ લા યો

.ં ’

પ ની: ‘તમે તો મને મોટરકાર લઈ દે વાના હતા ને?’
પિત: ‘હા, પણ નકલી મોટરકાર મળી નહીં.’
¤¤¤
એક િભખારી એક કાકા પાસે આવીને કહે: ‘કાકા, કાકા,
બસ એક િપયાનો સવાલ છે .’
કાકા કહે: ‘જા પેલા ગિણતના સરને પ ૂછ!’
¤¤¤
એક કપલ ડે ટી ટની પાસે આવે છે . પિત: ‘જુઓ
ડૉક્ટર, હુ ં બહુ જ દીમાં .ં મારે ગેસ કે બહેરાશના ઈંજક્શનની
જ ર નથી. તમે જ દીથી દાંત ખેંચી કાઢો.’
ડૉક્ટર: ‘તમે બહુ બહાદુર લાગો છો. બતાવો કયો દાંત
કાઢવાનો છે ?’
પિત પ નીને: ‘લે, બતાવ તારો કયો દાંત દુખે છે ?’
¤¤¤
એક સુખી દં પતીના જીવનમાં ફોઈએ આવીને હોળી
સળગાવી. આખો વખત ઘરમાં ઝઘડા-ટંટા-િફસાદ રહેતાં.
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આખરે 10 વષેર્ ડોસી મરી ગઈ યારે પિતએ પ નીને ક :ું 'જો
મને તારા માટે આટલો પ્રેમ ન હોત તો મેં તારાં ફોઈને
ક્યારનાંય કાઢી મ ૂક્યાં હોત!'
'શુ ં વાત કરો છો? મેં તો આટલો સમય એમ સમજીને
ચલા યુ ં કે ગમે તેમ પણ એ તમારાં ફોઈ છે ને!'
¤¤¤
‘પેટનુ ં કાયર્ જણાવો'
'પે ટને પકડી રાખવાનુ!'ં
¤¤¤
ડૉ ટર વાઝીટ કરતાં એક પોશ ટને મરણતોલ દશામાં
જોતાં નસને: ‘તમે આ દદ ને દર આઠઆઠ કલાક બે બે ગોળ
આપી હતી ને?’
નસ: મ
આપેલી.’

ૂલથી એને દર બે બે કલાક આઠ આઠ ગોળ
¤¤¤

પ્રકાશક: ‘તમારા માટે એક સારા સમાચાર છે અને
બીજા માઠા સમાચાર છે .’
લેખક: ‘સારા સમાચાર પહેલા આપો.’
પ્રકાશક: ‘ગૌરીને તમારી નવલકથા ખ ૂબ ગમી છે અને
એ આખી રીતસર એને પચાવી ગઈ છે !’
લેખક: ‘અને માઠા સમાચાર શું છે ?’
પ્રકાશક: ‘ગૌરી મારી ગાયનુ ં નામ છે .’
¤¤¤
દદ ડૉક્ટરની રીસે ની ટને:
એપોઈ ટમે ટ લેવી હતી.’

‘ડૉક્ટર

નથી

મારે
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‘તમે મારી પાસેથી પણ એપોઈ ટમે ટ મેળવી શકો

‘ઠીક તો તમે ક્યારે ફ્રી થાવ છો? મારે આ રાતના
ડીનરની અને આવતાકાલના બ્રેકફા ટની એપોઈ ટમે ટ
જોઈએ છીએ.’
¤¤¤
એક ચોર ચોરી કરતા પકડાયો અને કોટર્ માં મેજી ટ્રે ટની
સામે ઊભો કરવામાં આ યો અને મેિજ ટ્રે ટે ક :ું ‘તારા
િખ સામાં કંઈ હોય તે ટે બલ પર મ ૂકી દે .
આ સાંભળી ચોર બો યોચ આ તો અ યાય છે , માલના
બે ભાગ થવા જોઈએ.
¤¤¤
રં ગે કાળા અને વાળે ધોળા એવા િબરજુ પ્રસાદ યાદવ
પશુપાલન ખાતાના મંત્રી થયા એની ખુશીમાં પોતે અડધો
ડઝન ભેંસો વ ચે ઊભા રહીને ફોટો પડા યો.
બી િદવસે છાપામાં ફોટો છપાયો. નીચે લખેલ:ું ‘નવા
પશુપાલન મંત્રી, ત વીરમાં ડાબેથી ચોથા!’
¤¤¤
ડૉક્ટર (દદ ને): 'મેં
દવાનાં પડીકાં તમને મધ સાથે
લેવાનાં ક ાં હતાં તેનાથી તમને કંઈ ફાયદો થયો?'
દદ : 'તમે પડીકાં જરા પાતળા કાગળમાં બાંધજો.'
ડૉક્ટર: 'કેમ?'
દદ : 'બહુ જાડા કાગળનુ ં પડીકું ગળે નથી ઊતરતુ.'ં
¤¤¤
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એક નેતાજી પોતાના ભાષણમાં પ્રજાને સંબોધન કરી
ર ા હતા: 'જાગો અને તમારા પગ પર ઊભા રહેવાની કોિશશ
કરો.’
'હુ ં તો ક્યારનોય કોિશશ કરંુ ,ં પણ આ પોલીસવાળો
વારે ઘડી મને બેસાડી દે છે .' પાછળથી અવાજ આ યો.
¤¤¤
મુખ્ય નસર્ નવી નસ ની સાથે વૉડર્ ની વીઝીટ કરતાં:
‘હવે આપણે એક એવા વૉડર્ માં જઈશુ ં કે યાં બધા દદ ઓ
લગભગ સાજા થઈ ગયેલા છે એટલે એમનાથી જરા
સાચવવુ.’ં
¤¤¤
મુરખ હવામાં મહેલ બાંધે છે .
ચસકેલ એમાં રહે છે .
મનોિચિક સક એનુ ં ભાડું વસ ૂલ કરે છે .
¤¤¤
પડશે..’

કાકા: ‘દા તર માર

પ નીના કાકડા કપાવવા જ

દાક્તર: ‘એવું કેવી રીતે બની શકે હજુ ગયે વરસે જ મેં
એમના કાકડા કાપેલા! દરે ક માણસના કાકડા િજંદગીમાં એક
જ વખત કાપવાના હોય છે .’
બી

‘દાક્તર, બીજી વખત પરણી તો શકાય ને! આ માર
પ ની છે .’
¤¤¤
સંતા: ‘વકીલ સાહેબ, તમારી ફી કેટલી છે ?’
વકીલ: ‘ત્રણ સવાલના િપયા 5000/-’
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સંતા: ‘સાહેબ, બહુ ન કહેવાય?’
વકીલ: ‘હા, હવે છે લો પ્ર

પ ૂછી લો!’
¤¤¤

પ ની: ‘મેં તમારી સાથે એ માટે લગ્ન કયાર્ કે મને
તમારી પર દયા આવી ગઈ કારણ કે તમારી સાથે કોઈ વાત
નહોતું કરત.’ું
છે .’

પિત: ‘હા, િપ્રયે પણ હવે બધાને મારા પર દયા આવે
¤¤¤

એક વખત કાકાને દવાખાનામાં જવાનુ ં થયુ.ં એ
સાયક્યા ટ્રીકને કહે: ‘ડૉક્ટર, કોઈ માણસ બહારથી નોમર્લ
જણાતો હોય તો એનામાં શી ખામી છે એ તમે કેવી રીતે જણી
શકો?’
ડૉક્ટર: ‘એ જરા અઘરંુ છે . પહેલાં તો હુ ં એને પ ૂ ં કે
નો જવાબ બધા જ નોમર્લ માણસો આપી શકે. હુ ં એને પ ૂ ં
કે કોલંબસે દિરયાની ત્રણ સફર કરી હતી. એમાંની એક
સફરમાં એ મરી ગયો. તો એ એની કેટલામી સફર હતી?’
કાકા: ‘દાક્તર, બીજુ ં કાંઈ પ ૂછો. મારંુ ઈિતહાસનુ ં જ્ઞાન
બહુ કાચું છે .
¤¤¤
ડૉક્ટર અને વકીલ બંને એક છોકરીને પ્રેમ કરતા હતા.
વકીલે છોકરીને રોજ એક સફરજન આપવાનુ ં શ કયુ.ર્ં
એક િમત્રે પ ૂછ :ું ‘કેમ રોજ સફરજન આપો છો?’
વકીલ: ‘એન એપલ અ ડે કી સ ડોક્ટર અવે!’
¤¤¤
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સવાલ: ‘દુિનયામાં પ્રથમ વાર પ્રેમની શોધ ક્યા દે શમાં
થઈ હશે?’
જવાબ: ‘ચીનમાં. કારણ કે એટલે જ તો પ્રેમમાં વોરં ટી
વું કશું હોત ું નથી!’
¤¤¤
એક પાળી યુવતી એક ઘરડી
ીને લઈને ડૉક્ટર
પાસે આવી: ‘ડૉક્ટર સાહેબ અમારે તપાસ કરાવવાની છે .’
ડૉક્ટર: ‘ઓકે પેલા પડદા પાછળ જાવ અને કપડાં
કાઢી નાખો.’
‘ડૉક્ટર, મારે
કરાવવાની છે .’

નહીં પણ મારાં દાદીમાને તપાસ

‘એમ છે ? તો પછી માજી, તમે આ ટુલ પર બેસી જાવ
અને તમારી જીભ બતાવો.’
¤¤¤
વકીલ: ‘ત લાક કરવાના . 10,000 થશે.’
પિત: ‘પાગલ તો નથી થઈ ગયા ને? શાદી કરવાના
તો માત્ર . 100 જ થયેલા અને હવે ત લાકના . 10,000?
વકીલ: ‘જોયુ?ં સ તામાં લેવાનુ ં પિરણામ જોયુ ં ને?’
¤¤¤
ડૉક્ટર એના કાર િમકેિનકને: ‘તમારંુ બીલ અમારા
દાક્તરોના બીલ કરતાંય વધારે કેમ હોય છે ?’
િમકેિનક: ‘તમારે મનુ ભગવાનના સમયથી એક જ
જાતનાં મૉડેલ પર કામ કરવાનુ ં હોય છે યારે અમારે હજારો
મૉડેલ સાથે કામ કરવુ ં પડત ું હોય છે .’
¤¤¤
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િપતા (ગુ સે થઈને): ‘કાલે રાત્રે ત ુ ક્યાં હતો?’
પુત્ર: ‘થોડાક િમત્રો જોડે ફરવા ગયો હતો.’
િપતા: ‘ભલે, પણ તારા એ િમત્રોને સ ૂચના આપી દે
કે કારમાં તેની બંગડીઓ ભ ૂલી ના જાય!’
¤¤¤
એ ઑિફસમાં આ યો યારે એના બ ે કાન પર પાટા
બાંધેલા હતા એ જોઈને એના બૉસે પ ૂછ :ું ‘અ યા, શુ ં થયુ ં
તારા બેય કાનને?’
‘અરે વાત જ ના પ ૂછશો. કાલે તમારો ફોન આ યો
યારે હુ ં કપડાંને ઈ ી કરતો હતો. તે ફોનને બદલે ઈ ી જ
કાને લગાવી દીધેલી.’
‘એ તો સમજાયુ ં પણ આ બીજા કાનને શુ ં થયુ?’
ં
‘પછી હુ ં દાક્તરને ફોન કરવા ગયો ને...’
¤¤¤
વ ૃ ધ પિત પ ની પોતાના લગ્નની પચાસમી વષર્ગાંઠ
ઉજવી ર ા હતા. એક પત્રનો િરપોટર્ ર તેમનો ઈંટર યુ લેવા
આ યો: ‘મેં સાંભ યુ છે કે રં ગનાથન જી, તમે ફક્ત 1575
િપયાના માિસક વેતન પર તમારા સાત છોકરાઓ અને ચાર
છોકરીઓનુ ં પાલન કયુર્ છે .’
વ ૃ ધ તરત જ ગભરાઈને બો યો – શ….શ… ચ ૂપ..
આટલા જોરથી ન બોલતા. શું તમે અમારી આ અવ થામાં
ફ તી કરવા માંગો છો. મારી પ નીનો તો એ િવચાર છે કે મને
ફક્ત 1250 િપયા જ મળે છે .
¤¤¤
મ મી: ‘જો િપંટું, ત ુ હંમેશા ખરાબ બાળકો સાથે રમે છે ,
તું સારા બાળકો સાથે કેમ નથી રમતો?’
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િપંટું: ‘શું કરંુ મ મી, સારાં બાળકોની મ મીઓએ સારાં
બાળકોને મારી સાથે રમવાની ના પાડી છે .’
¤¤¤
'અમારા સામાિયકનુ ં વેચાણ વધે અને લોકોને ફાયદો
થાય એવી કોઈ ભેટ યોજના િવચારીએ છીએ.'
સલાહકાર: ‘એમ કરો સાથે માથાનો દુ:ખાવો દૂ ર
કરવાની ગોળી ક્રોસીન ભેટમાં આપો.’
¤¤¤
દદ : ‘ડૉક્ટર, તમને ખાતરી જ છે કે મને યુમોિનયા
જ થયો છે ? ઘણી વખત એવુ ં બને છે કે ડૉક્ટર દવા કરતા
હોય યુમોિનયાની ને દદ મરી જાય છે હાટર્ એટે કથી.’
ચૉક્ટર: ‘એની િચંતા કરવાની જ ર નથી. હુ ં
યુમોિનયાના દદ ની દવા કરતો હોઉં
ં યારે
યુમોિનયામાં જ મરી જાય છે .’

યારે
દદ

¤¤¤
સંતા પોતાની ત ૂટે લી ચંપલ સીવડાવવા ગયા.
ચંપલની હાલત જોઈને મોચી બો યો: ‘હુ ં આને નથી
સીવી શકતો.’
સંતાએ ક :ું ‘અરે યાર, કોિશશ તો કરો, નેપોિલયને
ક ું હત ું કે દુિનયામાં કશું પણ અશક્ય નથી.
મોચીએ ચંપલ પરત દે તાં ક :ું ‘બાબુ સાહેબ,
મહેરબાની કરીને આને નેપોિલયન પાસેથી જ સીવડાવી લો.’
¤¤¤
‘મ ૂરખ ! પાણી આ રીતે અપાય? ટ્રે માં મ ૂકી લાવવુ ં
જોઈએ, સમ યો?’
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નોકરે થોડી વારે ટ્રે માં પાણી લઈને હાજર થતાં ક ,ું
‘શેઠ! આ ટ્રેમાંન ુ ં પાણી ચમચી વડે પીશો કે પછી ચાટી જશો?’
¤¤¤
દદ : ‘ડૉક્ટર, મારો હાથ બે જગ્યાએથી ભાગી ગયો છે
તો મારે શું કરવુ?ં ’
રહેવ.ું ’

ડૉક્ટર: ‘સીધી વાત છે . તમારે એ બે જગ્યાઓથી દૂ ર
¤¤¤

ૂ ો િનબંધ લખ કે
િશક્ષકે ક :ું ‘રમેશ, એક ટંક
અઠવાિડયાના દરે ક વાર િવશે થોડું લખ .’

માં

રમેશે લખ્યુ:ં ‘સોમવારે મા મામાને ઘેર ગઈ હતી યારે
િપતાથી એટલો શીરો બનાવાઈ ગયો કે તે મંગળ, બુધ, ગુરુ,
શુક્ર, શિન અને રિવ સુધી ચા યો!’
¤¤¤
ડૉક્ટર ઘેનમાંથી બહાર આવેલા દદ ને: ‘હુ ં બહુ
િદલિગર ં પણ મારે તમારંુ ઑપરે શન ફરીથી કરવુ ં પડશે.
મારંુ એક હે ડ ગ્લાઉઝ તમારા પેટમાં રહી ગયુ ં છે .’
દદ : ‘જો એટલા માટે જ ફરીથી ઑપરે શન કરવાનુ ં
હોય તો એની જ ર નથી. હુ ં તમારા એ ગ્લાઉઝની િકંમત
આપી દઈશ.’
¤¤¤
એક ભાઈએ સંતાિસંગને પ ૂછ :ું ‘યાર સંતા, તમારી
પાસે મોબાઈલ છે , છતાં તમે મને લેટર કેમ મોક યો?’
સંતા કહે છે : ‘યાર ક્યા કરંુ ? મૈંને આપ કો ફોન લગાયા
તો અંદર સે કીસીને બોલા, લીઝ ટ્રાય લેટર!’
¤¤¤
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જાપાનીઝ લોકો ફેટ ખાય છે ને ઓછા પ્રમાણમાં
વાઈન પીએ છે છતાં અમેિરકનો કે અંગ્રેજ લોકો કરતાં હાટર્
ઑટે કના ભોગ બહુ ઓછા બને છે .
એની સામે ફ્રે ચ લોકો બહુ ફેટ ખાય છે છતાં
અમેિરકનો કે ઓંગ્રેજો કરતાં હાટર્ ઑટે કના ભોગ બહુ ઓછા
બને છે .
ઈટાિલયન લોકો ઘણા પ્રમાણમાં ફેટ ખાય છે ને
વાઈન પણ પીએ છે છતાં અમેિરકન કે અંગ્રેજ કરતાં હાટર્
ઑટે કના ભોગ બહુ ઓછા થાય છે .
બધી વાતનો એક જ સાર છે કે તમે ગમે તેટલું અને
ગમે તે ખાઓ પીવો પણ ફક્ત અંગ્રેજી ભાષા જ હાટર્ એટેકનુ ં
કારણ છે .
¤¤¤
શેઠ: ‘તમે કોઈને કોઈ બહાનુ ં બતાવી રજાઓ લીધા
કરો છો. પહેલાં તમારાં સાસુ મરી ગયાં, પછી દીકરી માંદી
પડી, એ પછી સાળાના લગ્નમાં જવા માટે રજા લીધી… બોલો,
હવે શાને માટે રજા જોઈએ છે ?’
કમર્ચારી: ‘સાહેબ, મારાં પોતાનાં લગ્ન છે .’
¤¤¤
દદ : ‘ડૉક્ટર મને મદદ કરો. મારા હાથ બહુ

ુ

છે .’

ડૉક્ટર કહે: ‘બહુ પીધુ ં લાગે છે .’
દદ : ‘બહુ ક્યાં પીધુ ં છે ? અડધુ ં તો છલકાઈ જાય છે .’
¤¤¤
મનોિચિક સક: તમે ખોટા િનરાશ થયા કરો છો તમે
જીવનમાં િન ફળ છો જ નિહ.
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દદ : ‘સાચુ ં કહો છો સાહેબ, તમારી ફી ભરી શકનાર
િન ફળ હોય જ ક્યાંથી?’
¤¤¤
‘તુ મને ચાહે છે ?’
‘ખ ૂબ જ.’
‘મારે માટે િજંદગી પણ કુરબાન કરી દઈશ?’
‘હા જ ર. પણ પછી તને ચાહશે કોણ?’
¤¤¤
બે આંકડાશા ી લેનમાં લૉસએ જ સથી ય ૂ યોકર્ જઈ
ર ા હતા. પચાસેક િમિનટ થઈ હશે ને પાઈલટે જાહેરાત કરી:
‘ લેનમાંનાં ચાર એંિજનમાંન ુ ં એક એંિજન ફેઈલ થઈ ગયુ ં છે
પણ િચંતા કરવાની જ ર નથી. બાકીનાં ત્રણ એંજીનથી પણ
લેન ઊડી શકશે. હા, ય ૂ યોકર્ પહ ચતાં પાંચને બદલે હવે
સાત કલાક લાગશે.’
વળી બીજો એકાદ કલાક થયો હશે ને પાયલટે ફરી
જાહેરાત કરી: ‘ લેનમાંન ુ ં બીજુ ં એક એંજીન પણ કામ કરત ું
બંધ થઈ ગયું છે પણ િચંતા કરવાની જ ર નથી. લેન બે
એંજીનથી પણ ઊડી શકશે. હા, ય ૂ યોકર્ પહ ચતાં હવે સાતને
બદલે દસ કલાક લાગશે.’
પાછો એક કલાક થયો હશે ને એણે ફરીથી જાહેરાત
કરી: ‘ લેનનુ ં ત્રીજુ ં એંજીન પણ ફેઈલ ગયુ ં છે છતાં િચંતાની
કોઈ જ ર નથી. લેન એક એંજીનથી પણ ઊડી શકશે પણ
હવે ય ૂ યોકર્ પહ ચતાં દસને બદલે પંદર કલાક લાગશે.’
આ સાભળી મનમાં કશીક ગણતરી કરીને એક
આંકડા ી બીજાને કહે: ‘જો આ ચોથુ ં એંજીન પણ ફેઈલ થઈ
ગયુ ં તો આપણે ઘણો સમય હવામાં જ રહેવાનુ ં થશે ને મારે
સોમવારે તો યુિનવિસર્ટીમાં ભષણ આપવાનુ ં છે .’
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¤¤¤
કિવ (િમત્રને): ‘અરે યાર, મારા 5 વષર્ના પુત્રએ મારી
બધી કિવતાઓ ફાડી નાખી.
િમત્ર: ‘અરે વાહ, તારો પુત્ર તો ખ ૂબ જ સમજદાર
નીક યો. કલાને પારખવાની સમજ છે તેનામાં.’
¤¤¤
રસાયણશા ના એક પ્રૉફેસર દવાની દુકાને ગયા ને
કહે: ‘તમારી પાસે ઑક્સેિટલસેિલિસલીક ઑિસડની ટે લેટ છે .’
દુકાનદાર: ‘એટલે કે એ પેિરન?’
રહેતો.’

પ્રોફેસર: ‘હા એ જ. મને એ પેિરન શ દ જ યાદ નથી
¤¤¤
ધીરુભાઈ: ‘હેલો હુ ં ધીરંુ બોલું

…
ં ધીરુ.’

કાકા: ‘કોણ બોલે છે ? કાંઈ સંભળાતું નથી.’
ધીરુભાઈ: ‘હુ ં ધીરુ બોલું
ને…’

…
ં ધીરુ…ધીરુ…’

કાકા: ‘જખ મારવાને ધીરુ બોલે છે . જરા જોરથી બોલ
¤¤¤
ગ પોલીસ ટે શન ગયો ફિરયાદ ન ધાવા માટે .
ગ : ‘કોઈ મને ફોન પર ધમકાવે છે .’
પોલીસ: ‘કોણ?’

ગ : ‘ટેલીફોનવાળા. મને કહે છે કે િબલ ના ભયુર્ં ને તો
કાપી નાખીશુ.ં ’
¤¤¤
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બૉસ, નોકરીના ઉમેદવારને: ‘હુ ં તમને કલાકના આઠ
ડૉલરનો પગાર આપીશ અને ત્રણ મિહના પછી હુ ં તમને
કલાકના દસ ડૉલર કરી આપીશ, બોલો ક્યારથી નોકરી શ
કરો છો?’
ઉમેદવાર: ‘સાહેબ, ત્રણ મિહના પછી.’
¤¤¤
હતો.

મગન એના િમત્રનો નંબર મોબાઈલમાં સેવ કરતો
વ િસંગબાપુ જોતા હતા.
વ િસંગબાપુ: ‘અ યા શુ ં કરે છે ?’
મગન: ‘સેવ કરંુ

’ં

વ િસંગબાપુ: ‘અઢીસો ગ્રામ મારીય કર

ભેગાભેગી.’

¤¤¤
મનુએ પોતાના િમત્ર રાહલ
ુ ને ક :ું ‘રાહલ
ુ , મારા મામા
મોટા િચત્રકાર છે . એ ફક્ત પોતાના બ્રશને એક ઈશારો કરે તો
હસતા માણસનુ ં િચત્ર રડતા માણસમાં ફેરવાઈ જાય છે .’
રાહલ
ુ ે ક :ું ‘એ કંઈ ખાસ ખ ૂબી ન કહેવાય! મારી મ મી
આવુ ં કામ એક ઝાડુ વડે પણ કરી શકે છે .’
¤¤¤
એક કૉ યુટર પ્રોગ્રામર એના દીકરાને: ‘જો ડેની, તારે
માટે તારા બા કેટ બૉલનાં પોલ, બા કેટ વગેરે યુપીએસમાં
આવી ગયાં છે પણ એ લોક એમાં ઈ ટૉલેશન ગાઈડ અને
યુઝસર્ મે યુઅલ મ ૂકવાનુ ં ભ ૂલી ગયા છે . મેં એમને આ અંગે
ઈમેલ તો કરી દીધો છે . એમના તરફથી ખ ૂટતી ચીજો આવી
જાય પછી હુ ં તને એ ઈ ટૉલ કરી આપીશ.’
¤¤¤
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નવવધ ૂએ પોતાના પિતને પ ૂછ :ું ‘તમે પથારીમાં
ઘિડયાળ લઈને કેમ ઊંધો છો?
પિત બો યો: ‘િટક-િટકની અવાજથી મને આ વાતનો
અનુભવ થતો રહે છે કે હુ ં હજુ જીવતો .ં ’
¤¤¤
મને લાગે છે કે હુ ં મારાં પેડ, પેિ સલ અને યાદશિક્ત
પર િવ ાસ રાખું એ જ ઉ મ છે . જો કે હજુ સુધી કોઈ
કૉ યુટરના ક્રેશથી સરી ગયુ ં નથી પણ યારે કો યુટરમાં
ક્રેશ થાય છે યારે ભલભલાને એમ થાય છે કે આનાથી મરવુ ં
ભલુ.ં
¤¤¤
રમેશ: ‘તારા પ પા આ કૂતરાની િકંમત વધુ બતાવી
ર ા છે , કોણ જાણે કે આ વફાદાર છે કે નહીં.’
પરે શ: ‘એની વફાદારી પર તો શક કરીશ જ નહીં,
િમત્ર. પ પા આને અ યાર સુધી 10 વખત વેચી ચ ૂક્યા છે પણ
આ દરે ક વખતે અમારા જ ઘરે પરત આવી જાય છે .
¤¤¤
‘એક લાઈટ બ બ બદલવા માટે આઈબીએમના કેટલા
માણસોની જ ર પડે?’
‘10.000 માણસોની. એક જણ બ બને પકડી રાખવા
માટે અને બાકીના 9.999 મકાનને ફેરવવા માટે .’
¤¤¤
ી: ‘હુ ં ઘરડી થઈશ તો પણ મને પ્રેમ કરશો ને!’
પુરુષ: ‘કરંુ જ

ં ને!’
¤¤¤
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‘ચાલો સારંુ થયુ ં તમારી દીકરી આખરે પરણી રહી છે .
એ જીવનનો જગ
ં ખેલવા તૈયાર તો છે ને!’
‘હશે જ ને, ચાર ચાર સગાઈનો એને અનુભવ છે !’
¤¤¤
એક જુવાિનયો કારમાં િસગારે ટ ંકતો હતો ને હવામાં
ધ ૂમાડીની િરંગો છોડતો હતો. એની સાથેની દો ત એ ધ ૂમાડીથી
ગગ
ં ૂ ળાઈને બોલી: ‘તેં કદી િસગારે ટના બોક્સ પર છાપેલી
ચેતવણી વાંચી છે ખરી? િસગારે ટ પીવી એ તિબયતને માટે
હાનીકારક છે .’
‘િડયર, હુ ં કૉ યુટર પ્રોગ્રામર
.ં અમે એવી
ચેતવણીઓથી ડરતા નથી. અમે ડરીએ છીએ એરરથી.’
¤¤¤
િપતા(પુત્રને): ‘તમારા વગર્માં સૌથી મહેનતું િવ ાથીર્
કોણ છે ?’
પુત્ર: ‘હ.ુ ં ’
િપતા: ‘કેવી રીતે?’
પુત્ર: ‘કારણ કે વગર્માં યારે બીજા િવ ાથીર્ઓ બેસીને
અ યાસ કરી ર ા હોય છે , યારે ફક્ત હુ ં જ એકલો પાછલી
બેંચ પર ઊભો રહુ ં .ં ’
¤¤¤
એક કૉ યુટર પ્રોગ્રામર દિરયામાં નહાવા પડયો ને
ડૂબવા માંડયો. એણે બચાવ માટે ચીસો પાડવા માંડી: ‘F1, F1.
યાં ઘણા માછીમારો હાજર હતા પણ કોઈ સમ તો બચાવવા
જાય ને!
¤¤¤
રાહલ
ુ : ‘હુ ં તને બાહપ
ુ ાશમાં લઈને િકસ કરવા માંગ ું

.ં ’
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િરયા: ‘ના આ બધુ ં લગ્ન બાદ.’
રાહલ
ુ : ‘લગ્ન બાદ તારા પિતને ખબર પડી જશે તો?’
¤¤¤

કાકા મૈસરુ પેલેસ જોવા ગયા. ટુિર ટ ગાઈડે કાકાને
ક :ું ‘કાકા, આ ખુરશી ઉપર ન બેસાય. આ ટીપુ સુલતાનની
ખુરશી છે !’
કાકા: ‘ક ઈ વ ધો નૈ. એવો એ આવશે ન તાર ઊભો
થઈ જયે બસ!’
¤¤¤
બીલ ગે સ એક વખત જનરલ મોટસર્ના ચેરમેન સાથે
વાત કરતાં બેઠો હતો. એ કહે: ‘જો ઑટોમોિટવ ટે ક્નોલૉજીએ
કૉ યુટર ટે ક્નોલૉજી સાથે હાથ િમલાવીને કામ કયુર્ં હોત તો
આ તમે વી-8ને બદલે વી-32 ગાડી ચલાવતા હોત અને
તેની પીડ કલાકે 1000 માઈલની હોત અને ઈકૉનૉિમકલ
કારની િકંમત ફક્ત 50 ડૉલસર્ હોત.’
‘તમારી બધી વાત સાચી છે પણ એક િદવસમાં ચાર
વખત ક્રેશ થઈ જાય એવી કારમાં બેસવાનુ ં કોણ પસંદ
કરત?’ જી. એમ.ના ચેરમેને ચોપડા યુ.ં
¤¤¤
થયો?’

િશક્ષક: ‘સંતા, તું મને જણાવશે કે તારો જ મ ક્યાં
સંતા: ‘િતરુવનંતપુરમ ખાતે.’
િશક્ષક: ‘અ છા. ત ું મને એનો પેિલંગ કહી શકશે?’

સંતા: ‘મને લાગે છે કે મારો જ મ કદાચ ગોવા ખાતે
થયો હતો.’
¤¤¤
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એક યુટી પાલર્રની બહાર એક લાઈન લખી હતી:
અહીંથી નીકળનારી છોકરીઓને જોઈને સીટી ન મારશો, એ
તમારી માસી કે દાદી હોઈ શકે છે .
¤¤¤
એક પ્રો ક્ટ મેનેજર, એક કૉ યુટર પ્રોગ્રામર અને
એક કૉ યુટર ઑપરે ટર કારમાં જઈ ર ા હતા યાં અચાનક
કારનુ ં એક ટાયર લેટ થઈ ગયુ.ં આ ત્રણેય આ મુ કેલીમાંથી
માગર્ કાઢવા િવચારવા માંડયા.
પ્રો ક્ટ મેનેજર કહે: ‘આપણે એક ટે ક્સી કરી લઈએ.
અડધા કલાકમાં જ આપણે પાટ ના થળે પહ ચી જઈશુ.ં ’
કૉ યુટર પ્રોગ્રામર કહે: ‘એમ કરવાની જ ર નથી.
કારમાં કારનુ ં મે યુઅલ હશે. હુ ં એનો ટડી કરીને જોતજોતામાં
ટાયર બદલી આપીશ.’
તો કૉ યુટર ઑપરે ટર કહે: ‘આપણે એમ કરીએ:
પહેલાં એંિજન બંધ કરીને બધા કારની બહાર નીકળી જઈએ.
થોડીવાર પછી કારને ચાલુ કરીશુ ં તો બધો પ્રે લેમ ઉકલી
જશે.’
એવામાં યાંથી માઈક્રોસો ટનો એક એંિજિનયર પસાર
થતો હતો તે મદદ કરવા ઊભો કર ો. તેણે ક :ું ‘એનાથી એક
સહેલો ઉપાય છે . પહેલાં બધી વીંડો બંધ કરી દો અને બધા
કારમાંથી બહાર નીકળી જાવ. થોડીવાર પછી કાર ચાલુ કરો.
હુ ં ખાતરીથી કહુ ં ં કે બધુ ં બરાબર થઈ જશે.’
¤¤¤
નોકરીમાંથી થાકીને આવેલ પિત યારે ઘરે પાછો ફય
તો પ ની બોલી: ‘આ મેં નોકરાણીને કાઢી મ ૂકી.’
પિત: ‘તે કેમ આવુ કયુ?ર્ તારે તેને એક વાર સુધરવાની
તક તો આપવી હતી.’
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પ ની: ‘પણ, હુ ં તમને કોઈ તક આપવા નહોતી
માંગતી.’
¤¤¤
પોલીસ: ‘મેઘધનુષ
દે ખા દે .’

વા, તોફાન શમી ગયા પછી જ

પૈસાદાર: ‘ મને પોતાનાં સગાંની શોધમાં જવુ ં પડત ું
નથી તેવી યિક્ત.’
ન ૃ ય: ‘પગનુ ં કા ય.’
નાક: ‘ચ માની દાંડી ટે કવવા કુદરતે કરી આપેલી
ગોઠવણ.‘
થમ મીટર: ‘ ને હંમેશાં ચડતી પડતી આ યા કરે છે
તેવ ું સાધન.’
¤¤¤
એક હેલીકૉ ટર િસયાટલ પર ઊડી ર ું હત ું ને
અચાનક એની નેવીગેશન સી ટીમમાં કશી ગરબડ ઊભી થઈ.
છે વટે એક મોટી ઊંચી ઈમારતનુ ં ચક્કર લગાવતાં
પાયલટે એક તુક્કો અજમા યો. એણે એક કાગળમાં મોટા
અક્ષરે લખ્યુ:ં હુ ં ક્યાં ?
ં
ને એણે એ કાગળ એ મકાનની અગાસીમાં નાખ્યો.
ઈમારત પર ઊભેલા માણસોએ એનો તરત જ
અગાસીમાં મોટા અક્ષરોમાં લખીને જવાબ આ યો: તમે
હેલીકૉ ટરમાં છો.
પાયલટે હસીને હેલીકૉ ટર ઘ ૂમા યુ ં ને થોડી જ વારમાં
િસયાટલના ઑરપોટર્ પર લે ડ કયુ.ર્ં સાથેના માણસે એને
પ ૂછ :ું ‘તમે આ કેવી રીતે કયુ?
ર્ં ’
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‘એમના જવાબ પરથી હુ ં સમજી ગયો કે એ
માઈક્રોસો ટનુ ં જ િબિ ડંગ હત.ું એમણે મને
જવાબ આ યો
તે એમની કાયમની રીત મુજબનો જ હતો: ટે િક્નકલી સાચો
પણ બીજી બધી રીતે િબન ઉપયોગી. પછી એ િબિ ડંગથી
એરપટર્ ના ર તાની તો મને ખબર હતી જ.’
¤¤¤
રીમા (રીનાને): ‘લગ્નજીવનનાં 15 વષર્માં પ્રથમ વાર
મારા પિતએ મારી સુદરતાનાં
ં
વખાણ કયાર્ં .’
રીના: ‘શુ ં ક ું એમણે?’
રીમા: ‘એમણે ક ું મ ૂખર્ પિતઓને જ હંમેશાં સુદર
ં પ ની
મળે છે .’
¤¤¤
િભખારી ભીખ માંગતા માંગતા એક દુકાન પર જઈને
ક :ું ‘ખરે ખર તો હુ ં એક લેખક ,ં હાલમાં જ મારંુ એક પુ તક
પ્રકાિશત થયું છે .’
દુકાનદાર: ‘શુ ં નામ છે પુ તકનુ?’
ં
િભખારી: ‘પૈસા કમાવવાના 101 નુસખા.’
દુકાનદાર: ‘તો પછી ત ું ભીખ શા માટે માંગે છે ?’
િભખારી: ‘આ પણ એમાંનો જ એક મુખ્ય નુસખો છે .’
¤¤¤
એક િદવસ રમેશે જોયું તો એની પાડોસી પાળી રડતી
હતી. એને પ ૂછતાં ખબર પડી કે એની મા મરણ પામી હતી.
આ યુ.ં

રમેશે એને કૉફી બનાવીને પીવડાવી અને સાં વન
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બી િદવસે એ એને સાં વન આપવા પાછો એને ઘેર
ગયો તો આ ય એ રડતી જ હતી. રમેશે એને ક :ું ‘જો તારી
મા મરી ગઈ એનો આમ કાયમ શોક કરવાનો ન હોય. તારે
મન વાળી લેવ ુ ં જોઈએ.’
તો વધારે મોડેથી રડતાં પાળીએ ક :ું ‘હુ ં મારી માના
મરણને નથી રડતી. પણ આ મારી બેનનો ફોન આ યો હતો
તો ખબર પડી કે એનીય મા મરી ગઈ છે .’
¤¤¤
સંતાિસંહ લગ્નના પહેલા જ િદવસે પ નીને પ્રભાિવત
કરવા માટે અંગ્રેજી પેપર દે ખાડતાં: ‘જો તો ખરી કાર કેવી
ઊંઘી વળી ગઈ છે .’
છે .’

પ ની: ‘કાર ઊંધી નથી વળી, તમે પેપર ઊંધું પકડ ું
¤¤¤

દીકરાને ગિણત િશખવાડતી વખતે ઉદાહરણ આપતાં
િપતા: ‘જો તારા ટે બલ પર દસ માખી હોય અને હુ ં એમાંથી
એકને મારી નાખું તો કેટલી માખીઓ બચે?’
પુત્ર: ‘તમે

માખીને મારી નાખી છે તે એક જ બચશે.’
¤¤¤

બે પાળી ડીઝનીલે ડ જવા નીકળી. ર તામાં એક રોડ
સાઈન આવી એમાં લખ્યુ ં હત:ું Disnyland Left
ને એમણે ગાડી પાછી વાળી લીધી ને િવચારવા માંડી
કે ડીઝનીલે ડ ક્યાં જતું ર ું હશે!
¤¤¤
સંતા (પ્રીતોને): ‘તને ખબર છે રોગ હંમેશાં શરીરના
નબળા ભાગ પર જ હમ
ુ લો કરે છે ?‘
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પ્રીતો: ‘ઓહ એમ! હવે મને સમજાયુ ં કે હંમેશાં તમે
માથું દુ:ખવાની ફિરયાદ કેમ કરો છો!
¤¤¤
મીતા: ‘મને લાગે છે કે દુિનયામાં ગરીબમાં ગરીબ
માણસ સૌથી સુખી હોય છે .’
મનોજ: ‘એટલે જ કહુ ં
સુખી થઈશ.’

ં મારી સાથે લગ્ન કરી લે
¤¤¤

એક પાળીને એની કાર વેચવી હતી પણ એ કાર
3,35,000 માઈલ ફરે લી હતી કોઈ એ લેવા તૈયાર થત ું ન
હત.ું આખરે એણે પોતાના િમકેિનક ભાઈને કોઈક ત ુક્કો
લડાવવા ક .ું
‘વાંધો નહીં. હુ ં કાલે જ એનુ ં ઑાડોિમટર ડાઉન કરી
દઈશ. તારે કેટલા માઈલ પર મ ૂકવુ ં છે ?’
ક .ું

‘એમ કર, 40,000 માઈલ પર મ ૂકી આપ.’ પેલીએ

બે િદવસ પછી પોલાએ બેનને પ ૂછ :ું ‘તારી કાર માટે
કોઈ ઘરાક આ યા કે નહીં?’
પેલી કહે: ‘હવે મારંુ મન એને વેચી દે વાનુ ં થત ું નથી.
40,000 માઈલ ફરે લી કાર કાઢી નાંખવાનો શો અથર્?’
¤¤¤
રામ: ‘ યામ, ત ું ઘિડયાળ ગ લામાં કેમ નાખી ર ો છે ?
યામ: ‘કેમ? લોકો ગુ લકમાં પૈસા નથી નાખતા શુ?ં ’
રામ: ‘પણ એ તો પૈસા બચાવવા માટે ગ લામાં પૈસા
નાખે છે .’
યામ: ‘તો મારે પણ સમય બચાવવો છે .’
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¤¤¤
િશક્ષક: ‘રમેશ, સમુદ્રમાં લાલ ઈંટ નાખીએ તો શુ ં થાય?’
રમેશ: ‘ઈંટ ભીની થઈ જાય.’
¤¤¤
એક બાઈકવાળાના કેટ પાછળ લખ્યું હત:ું ‘જો તમે
આ વાંચી શકો તો મને ઊભો રાખીને બતાવજો કે મારી પ ની
ક્યાં પડી ગઈ!’
¤¤¤
એક ઑિફસમાં ગોરી બૉસના હાથ નીચે કાળી, ગોરી
અને પાળી એવી ત્રણ છોકરીઓ કામ કરતી હતી. આ ગોરી
બૉસ કાયમ ઑિફસમાંથી બે કલાક વહેલી નીકળી જતી હતી.
એક િદવસ આ ત્રણેય છોકરીઓએ િવચાયુર્ં કે એ પણ એમની
બૉસની મ કોઈક િદવસ ગુ લી મારશે તો એમની પકડાઈ
જવાની શક્યતા નથી.
એટલે એ ત્રણેય બી
િદવસે બૉસના ગયા પછી
ઑિફસમાંથી નીકળી ગઈ. કાળીએ બારમાં જઈને જમાવી,
ગોરીએ બાગમાંની લોન કાપી પણ પાળીને થોડી તકલીફ
થઈ ગઈ. એ ઘેર પહ ચી તો એનો પિત અને એની બૉસ બેય
એની જ બેડમાં પ્રેમમ તીમાં લીન હતાં. સારંુ થયુ ં કે એમની
નજર પાળી પર ન પડી. પાળી ઝડપથી સરકી ગઈ ને
ઑિફસમાં પાછી પહ ચી ગઈ.
બી િદવસે પેલી બે કહે: ‘કાલે મઝા આવી ગઈ.
આવતે અઠવાિડયે ફરીથી ગુ લી મારીશુ.ં ’
‘ના, ફરીથી ગુ લી મારવાની નથી. કાલે હુ ં જરાકમાં જ
બચી ગઈ. બૉસ મારા ઘરમાં મારા પિતની સાથે પ્રેમ કરતી
હતી. એ તો સારંુ થયુ ં કે એમની નજર મારા પર ન પડી.’
પાળીએ ક .ું
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¤¤¤
એક મ ૂરખાએ મોબાઈલ પાણીમાં નાખ્યો અને બોલવા
લાગ્યો: ‘આવ, જલદી આવ.’
એક રાહદારી: ‘એમ કંઈ પાણીમાં નાખેલો મોબાઈલ
પાછો આવતો હશે?’
મ ૂખર્: ‘શું કામ ન આવે? એ ડૉિ ફન (બ્રા ડ) છે !’
¤¤¤
મગન: ‘પ પા, પાણી આપો ને.’
િપતા: ‘જાતે લઈ લે.’
મગન: ‘આપો ને વળી…’
િપતા: ‘હવે માગીશને તો એક તમાચો મારીશ.’
મગન: ‘તમાચો મારવા આવો
આવજો, બસ!’

યારે પાણી લેતા

¤¤¤
બે પાળી એક નદીને સામસામે કાંઠે ઊભી હતી.
પહેલીએ બીજીને પ ૂછ :ું ‘અલી, ત ું સામે િકનારે ક્યાંથી પહ ચી
ગઈ?’
‘સામે કાંઠે તો અલી, ત ું પહ ચી ગઈ
િકનારે જ .ં ’ બીજીએ જવાબ આ યો.

.ં હુ ં તો મારે

¤¤¤
સંતા અને બંતા લગ્ન પછી પહેલીવાર મ યા. સંતા:
‘શું બતાવુ ં મારી પ નીને તો ગાતા આવડે છે પણ ગાતી જ
નથી.
બંતા: ‘તું તો નસીબદાર છે , મારી પ નીને તો ગાતાં
નથી આવડત ું છતાં ગાયા જ કરે છે .’

188 હસતાં હસતાં સુિખયાં થયાં
¤¤¤
પિત: 'તું મારી એકપણ વાતમાં સહમત નથી થતી. હુ ં
શુ ં મ ૂરખ ?ં '
પ ની: 'સારંુ , ચલો આ વાતમાં હુ ં સહમત થાઉં

.ં '

¤¤¤
એક રે ટોરં ટવાળાએ જાહેરાત કરી: પાંચ
સસલાના માંસની સે ડવીચ.
છો?’
છીએ.’

િપયામાં

કોઈકે પ ૂછ :ું ‘આટલું સ ત ું તમે કેવી રીતે આપી શકો
‘અમે સસલાના માંસની સાથે ભુડનુ
ં ં માંસ ભેળવીએ

‘તોય એ ઘણુ ં મોઘુ ં પડે. તમે બ ે માંસનુ ં પ્રમાણ કેટલું
રાખો છો?’
‘સરખું જ. એક સસલાના માંસમાં અમે એક ભુડં નુ ં માંસ
ભેળવીએ છીએ.’
¤¤¤
ગામના ચોરે બેસીને એક કાકા એક યુવાનને સલાહ
આપી ર ા હતા: 'લગ્ન તો પચાસની ઉંમર પછી જ કરવા.'
યુવાન: 'એવું શું કામ?'
કાકા: ' થી પ ની સારી મળે તો રાહ જોયેલી લેખે
લાગી ગણાય અને ખરાબ નીકળે તો એની સાથે ઝાઝાં વષર્
ગાળવાં ન પડે!'
¤¤¤
િશક્ષક: ‘ખુદકુશી કરલી’ ઔર ‘ખુદકુશી કરની પડી’
બેઉ વ ચેનો ભેદ બતાવો.’
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રમેશ: ‘પહેલાનો જવાબ બેરોજગાર અને બીજાનો
શાદીશુદા….’
¤¤¤
યારે તમને એમ લાગે કે ધંધાની સળતાના ચા સ
50-50 છે યારે નક્કી માનજો કે એમાં િન ફળતાના ચા સ 90
ટકા છે .
¤¤¤
ગઈ.
હોય.’

એક પિતએ પ નીને તમાચો માય . પ ની ગુ સે થઈ
પિત બો યો: ‘માણસ કોને મારે ?

ને એ પ્રેમ કરતો

પ નીએ ડાબા હાથની બે ઝીંકી દીધી: ‘તમે શું સમજો
છો? હુ ં શું તમને ઓછો પ્રેમ કરંુ ?ં ’
¤¤¤
નવપિરણીતાએ પિતને પ ૂછ :ું ‘િડયર, આ
જો હુ ં રોજ રાંધ ું તો મને શુ ં મળશે તે કહે.’

રાં યુ ં એવુ ં

‘મારા વીમાની રકમ.’
¤¤¤
એક એરલાઈને પે યલ ઑફર બહાર પાડી: ‘
પ નીઓ પોતાના પિતની ધંધાકીય સફરમાં સાથે સાથે જતી
હોય તેમનુ ં અડધુ ં ભાડું લેવામાં આવશે.’
એક મિહના પછી આનો લાભ લીધો હોય એવી
પ નીઓને પસર્નલ પત્ર લખીને તેમની સફર કેવી રહી એ
પ ૂછવામાં આ યુ ં તો બધેથી એક જાતનો જવાબ હજુય મ યા
કરે છે : ‘કઈ ટ્રીપ?’
¤¤¤
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છગન એના ચીની િમત્રને હોિ પટલમાં મળવા ગયો.
ચીની િમત્ર ‘ચીન યુન યાન’ એટલું બોલીને મરી ગયો. િમત્રના
છે લા શ દો શુ ં હતા તે જાણવા છગન ચીન ગયો અને એ
શ દોનો અથર્ પ ૂછયો.
અથર્ હતો: ‘ત ું મારી ઑિક્સજનની નળી ઉપર ઊભો છે ,
ગધેડા.’
¤¤¤
મારો એક દો ત બોઈંગ 747માં પાયલૉટ છે . એનુ ં
નામ ક. મેં એને ક :ું ‘હાય ક, ને તમે માનશો એણે મને
ગોળી મારી દીધી. એ તો સારંુ થયું કે ગોળી મને પગમાં વાગી
ને હુ ં બચી ગયો.’
¤¤¤
મગન પાછળ એક કૂતરો દોડતો હતો. મગન હસતો
જતો હતો. એની પાસેથી પસાર થનાર એક ભાઈએ પ ૂછ :ું
'તમે આમ હસો છો કેમ?'
મગન: 'મારી પાસે હવે એરટેલનુ ં નેટવકર્ છે તોય આ
હચવાળા પાછળ ને પાછળ ફરે છે એટલે.’
¤¤¤
યામુની ભેંસ માંદી પડી, રામુ પાસે તે સલાહ લેવા
માટે પહ ચી ગયો. રામુએ ક :ું ‘ મેં ભેંસને કેરોસીન પીવડા યુ ં
હત.’ું
કેરોસીન પીવરાવવાથી યામુની ભેંસ મરી ગઈ..બીજા
િદવસે યામુ રડતો રડતો રામુને યાં પહ ય .: ‘દો ત રામુ,
મારી ભેંસ તો મરી ગઈ.’
યામુએ ક :ું ‘હા, મારી ભેંસ પણ મરી જ ગઈ હતી.’
¤¤¤
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પિતપ ની ઘરખચર્ની વાત કરતાં હતાં. તેવામાં પિત
બરાડયો: ‘જો હુ ં પૈસા ન લાવતો હોત તો આ ઘર ન હોત!’
હોત!’

પ ની: ‘જો તું પૈસા ન લાવતો હોત તો હુ ં પણ અહીં ન
¤¤¤

હાથી મરી ગયો. કીડી છાની જ ન રહે. બધા ભેગા
થઈને એને છાની રાખે…
કીડી રડતાં રડતાં કહે: ‘એ મરી ગયો એટલે હુ ં નથી
રડતી. હુ ં તો એટલા માટે રડું ં કે હવે મારી આખી િજંદગી
આની કબર ખોદવામાં જશે!’
¤¤¤
‘તમારાં વખાણ કરંુ એટલાં ઓછાં.’
‘આખરે તમને મારી િકંમત સમજાઈ.’
‘ના, હવે હુ ં સમજી ગયો
બોલવામાં વાંધો નિહ.’

ં કે મ ૂરખ આગળ જૂઠું

¤¤¤
િભખારી: ‘બહેન, એક આઠ આના આલો ને!’
ી: ‘અ યારે , શેઠ ઘરમાં નથી.’
િભખારી: ‘શુ ં બેન! ઘરમાં તમારી આઠ આના
િકંમત પણ નથી?’

ટલી

¤¤¤
િશક્ષક: ‘ત ું એવું કઈ રીતે પુરવાર કરીશ કે લીલાં
શાકભાજી ખાવાં આંખ માટે િહતાવહ છે ?’
મગન: ‘સાહેબ, તમે જ કહો જોઉં! તમે કોઈ ગાય કે
ભેંસને કદી પણ ચ માં પહેરેલી જોઈ છે ખરી?’
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¤¤¤
શેઠ (નોકરને): ‘અરે રામુ, મેં તને
પરિબિડયુ ં આ યુ ં
હત ું તેના પર િટિકટ ચ ટાડવા માટે મેં તને પૈસા આ યા હતા
તો પછી તું પૈસા પરત કેમ આપી ર ો છે ?’
રામુ: ‘આ મેં મારી બુિ ધ વાપરી. કોઈ જુએ નહીં
એમ ચ ૂપચાપ િટિકટ લગા યા વગર જ પરિબિડયુ ં લેટર
બોક્સમાં નાખી દીધું અને તમારા પૈસા પણ બચી ગયા.’
¤¤¤
એક િમત્ર (બીજાંને): ‘યાર, લગ્ન પછી શુ ં થાય છે ?’
બીજો િમત્ર: ‘પહેલા વષેર્ પિત બોલે છે , અને પ ની
સાંભળે છે . બીજા વષેર્ પ ની બોલે છે , અને પિત સાંભળે છે .
ત્રીજા વષેર્ બંને બોલે છે અને આજુબાજુવાળાં સાંભળે છે .’
¤¤¤
ખુશખુશાલ પિત: ‘રિવવાર સારી રીતે ગાળવા માટે હુ ં
છે લા શૉની ત્રણ િટિકટ લા યો .ં ’
પ ની: ‘કેમ ત્રણ?’
પિત: ‘કેમ વળી, એક િટિકટ તારી અને બે તારાં માબાપની! થઈ ગઈને ત્રણ!’
¤¤¤
અક માતના એક થળે જખમી થયેલો માણસ એક
પાદરીને જોઈને બ ૂમ પાડે છે : ‘ઓહ ગોડ, મારો હાથ કપાઈ
ગયો!’
સામે પાદરી જવાબ આપે છે : ‘બ ૂમો ના પાડીશ, પેલો
માણસ માથુ ં કપાઈ ગયું છે તોય કંઈ બોલે છે ?’
¤¤¤
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‘અરે દો ત, તારી હાલત તો જો. માથે ઢીમચુ ં થયુ ં છે ,
નાકમાંથી લોહી નીકળે છે , ઠેર-ઠેર ઉઝરડા પડયા છે . ચાલ, હુ ં
તને ઘરે મ ૂકી જાઉં.’
‘ખબરદાર. હુ ં ઘરે થી જ આવી ર ો

.ં ’

¤¤¤
એક રાજકીય નેતાને મેદાનમાંથી પ થરો વીણતા
જોઈને કોઈએ તેમને પ ૂછ :ું ‘અરે વાહ! તમે તો ભારે
િન ઠાવાન! જાતે જ મેદાન સાફ કરવા લાગી પડયા. મસ તાહ ઊજવો છો કે શુ?ં ’
છે .’

નેતા કહે: ‘ના ભાઈ ના, આ

રાતે અહીં મારંુ ભાષણ

¤¤¤
ુ ારભાઈ! ઑિફસમાં
‘તમે કમાલના માણસ છો, તષ
કામ કરતા બીજા લોકોને આઠ કલાક લાગે છે એ કામ તમે બે
જ કલાકમાં પ ૂરંુ કરી નાખો છો.’
ુ બોસ, હુ ં કામમાં બહુ ઝડપી .ં અ છા, મેં 20
‘થે
િદવસની રજા માગી હતી એનુ ં શુ ં થયુ ં સાહેબ?’
‘હા, મેં પાંચ િદવસની રજા મંજૂર કરી દીધી છે . તમે
બીજા લોકો કરતાં ચારગણા ઝડપી ખરા ને!’
¤¤¤
‘ડોક્ટર સાહેબ, મારાં મ મીને મ છિરયા થઈ ગયો છે .’
‘મ છિરયા નહીં, મેલેિરયા કહેવાય.’
‘ના-ના સાહેબ, એ ઊંઘમાંય મ છરની
કરતી રહે છે .’
¤¤¤
‘અમે ઘરમાં 25 ભાઈ-બહેનો છીએ.’

મ ગણગણાટ
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‘તમારે યાં કુટુંબિનયોજનવાળા નથી આવતા?’
‘આવે છે પણ કૂલ સમજીને જતા રહે છે !’
¤¤¤

માિલકે નોકરને ક :ું 'મેં તને ક ું હત ું કે આ પેકેટ
હિરશભાઈના ઘરે જઈને આપી આવ , આ યુ ં કેમ નિહ?'
નોકર: 'હુ ં ગયો તો હતો, પણ આપું કોને? કારણ કે
એમના ઘરની બહાર એવુ ં બોડર્ માયુર્ં હત:ું "સાવધાન! અહીં
કૂતરાઓ રહે છે ."’
¤¤¤
અંજૂએ પોતાના પિતને પ ૂછ :ુ ‘મારા વાળનો રં ગ સફેદ
થઈ જશે યારે પણ શું તમે આવી જ રીતે પ્રેમ કરતા રહેશો?’
‘તને શંકા કેમ થઈ? અ યાર સુધી ત ું કેટલીવાર રં ગ
બદલી ચ ૂકી છે , શુ ં મેં તને કદી પ્રેમ કરવાનુ ં ઓ ં કયુર્ં છે ?’
પિતએ હસીને જવાબ આ યો.
¤¤¤
ગ : ‘િપતાજી, ગળામાં શું બાંઘ્યું છે ?’
િપતાજી: ‘તને નથી ખબર, આને શુ ં કહેવાય?’
ગ : ‘અરે હા, સમજી ગયો, િપતાજી, તમે પણ મારી
મ નાક સાફ કરવાનો માલ બાંઘ્યો છે . હ ને!’
¤¤¤
ઊંચા ડુગ
ં ર ઉપર ચડીને એક માણસે ભગવાનને પ ૂછ :ું
‘ભગવાન! તમારે માટે કરોડો વષર્ એટલે કેટલાં?’
ભગવાન: ‘એક િમિનટ

ટલાં!’

‘કરોડો િપયા એટલે કેટલા?’
‘એક પૈસા

ટલા!’

હસતાં હસતાં સુિખયાં થયાં

195

‘તો પછી મને એક પૈસો ન આપો?’
‘ચોક્કસ, એક જ િમિનટમાં આપુ!’
ં
¤¤¤

‘ભગવાન, મેં તારી પાસે પી ં માગ્યું તો તેં આખો મોર
આપી દીધો;
લ માગ્યુ ં તો આખો બાગ આપી દીધો;
પ થર માગ્યો તો આખી મ ૂિતર્ આપી દીધી;
ત ું પ્રેમી છે કે બહેરો છે ?’
¤¤¤
મગનને શરદી થઈ એટલે બાપુ પાસે ગયો. બાપુ કહે:
‘િ હ કી પીલે, મટી જશે.’
મગન: ‘બાપુ, એનાથી શરદી જશે ને?’
બાપુ: ‘આ પીવામાં અમારાં રાજપાટ જતાં’યાર્ં તો તારી
શરદી કેમ નંઈ જાય? ડોબા….’
¤¤¤
પ ની: ‘આ વખતે એિક્ઝિબશનમાં ક્યા પ્રકારની
સાડીઓ આવશે ખબર નહીં!’
પિત: ‘બધે બે જ પ્રકારની સાડી હોય છે . એક
તને
પસંદ નથી પડતી અને બીજી, ખરીદવાની મારી ત્રેવડ નથી
હોતી.’
¤¤¤
ી: ‘આ પુરુષ ખરે ખર ગાંડો છે , તમે તેને કાંઈપણ
કહેશો તો એક કાનથી સાંભળશે ને બીજા કાને કાઢી નાખશે.’
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પુરુષ: ‘એ તો તોય સારો છે . મારી પ નીને તો કશુ ં
પણ કહેશો તો એ બંને કાનેથી સાંભળશે અને મોઢા વડે કાઢી
નાખશે.’
¤¤¤
િચત્રકાર (ગ્રાહકને): 'સાહેબ, હુ ં બેગમ સાિહબાનુ ં એવુ ં
િચત્ર બનાવીશ કે તે બોલવા લાગશે.'
ગ્રાહકે િચત્રકારને ગુ સામાં ક :ું 'માફ કર ભાઈ, એણે
તો આમ પણ મારા નાકમાં દમ કરી નાખ્યો છે . જો એનુ ં િચત્ર
પણ બોલવા લાગશે તો મારંુ જીવવુ ં મુ કેલ થઈ જશે.'
¤¤¤
પ ની: ‘તમે મારો ફોટો પાિકટમાં રાખીને ઑિફસે કેમ
લઈ જાઓ છો?’
પિત: ‘ડાિલર્ંગ, યારે પણ મને કોઈ મુ કેલી આવે છે
યારે હુ ં તારો ફોટો જોઉં .ં ’
પ ની: ‘એમ? ખરે ખર! તમને મારા ફોટામાંથી એટલી
બધી પ્રેરણા અને શિક્ત મળે છે ?’
પિત: ‘હા તો. ફોટો જોઈને હુ ં એ િવચારંુ
મુ કેલી આનાથી મોટી તો નથી જ!’

,ં કે કોઈ પણ

¤¤¤
રમેશ: ‘યાર, તું તારી કંપનીનો સૌથી સફળ સે સમેન
છે . તારી સફળતાનો રાઝ શું છે દો ત?’
િનલેશ: ‘સાવ િસ પલ છે . હુ ં
ઘરનો દરવાજો
ખખડાવું અને સામે થોડી આધેડ વયની ી દે ખાય એટલે હુ ં
એને પ ૂ :ં ‘િમસ, તમારાં મ મી ઘરમાં છે ?’
¤¤¤
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ગ્રામ પંચાયતની કચેરીમાં એક િશિક્ષત માણસને
નોકરીએ રાખવાનો હતો. ગામના સરપંચે ઉમેદવારને પ ૂછ :ું
‘કેટલું ભ યા છો?’
‘જી, હુ ં ગ્રે યુએટ

.ં ’

‘એ તો સમ યા પણ મેિટ્રક થયા છો કે નિહ?’
¤¤¤
‘હુ ં મારા પાડોશીને યાં જાઉં યારે એમ જ લાગે જાણે
મારા ઘરમાં જ બેઠી હોઉં.’
‘એમ? તો તો તમારા પાડોશી સાથે બહુ સારા સંબધ
ં
લાગે છે .’
‘ના, એવું નથી. અમારા પાડોશી અમારી જ વ ત ુ લઈ
જાય એ પાછી જ નથી આપતા! મને ચોતરફ મારા ઘરની જ
ચીજો દે ખાય છે .’
¤¤¤
ચંપા: ‘મારા ગગા માટે િવટામીનની ગોળી આલો ને!’
કેિમ ટ: ‘ક્યા િવટાિમનની એ, બી, સી કે ડી?’
ચંપા: ‘ગમે તે આલો ને. એને હજી એ-બી-સી-ડી નથી
આવડતી!’
¤¤¤
અંકલ: ‘બંટી, ત ું મોટો થઈને શું બનીશ?’
બંટી: ‘ટીચર.’
અંકલ: ‘પણ એને માટે તો બહુ બધુ ં ભણવુ ં પડે.’
બંટી: ‘ના, અંકલ અમારા ટીચર બધું અમને જ પ ૂછયા
કરે છે . ભણવુ ં તો અમારે જ પડે છે .’
¤¤¤
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મ ૂખર્ કાનજી: ‘જો ત ું મને કહી આપે કે મારી આ થેલીમાં
શું છે તો એમાંના અડધાં ટામેટાં તારાં, અડધાં મારાં.’
મહામ ૂખર્ મનજી: ‘પણ યાર, કંઈક િહ ટ તો આપ!’
¤¤¤
કનુ: ‘હુ ં તમારી દીકરીને એટલું બધું ચાહુ ં
ખાતર હુ ં બધુ ં છોડીને આ યો .ં ’

ં કે એની

દીકરીનો બાપ: ‘બધુ ં એટલે શુ?ં ’
કનુ: ‘ચાર છોકરાં અને એક પ ની!’
¤¤¤
રાજુએ માને ક :ું ‘મા મને ૫૦ પૈસા આપ ને મારે
ખારીસીંગ ખાવી છે .’
માએ પુછ :ું ‘કેમ બેટા, ખારીસીંગ શા માટે ખાવી છે ?’
રાજુ કહે: ‘મા, મારા મા તર સાહેબ કહેતા હતા
ખારીસીંગ ખાવાથી થોડી અક્કલ વધશે.’
મા કહે: ‘એમ! યારે તો તે લે આ ૧૦ િપયા, થોડી
વધુ લાવ , રોજ થોડી થોડી તારા બાપાને પણ ખવડાવીશુ.ં ’
¤¤¤
પિત: ‘મને એ સમજાત ું નથી કે આટલી આવકમાં
આપણે બચત કેમ કરી શકતા નથી.’
પ ની: ‘આપણા પાડોશીઓને કારણે. તેઓ એવી
ુ ખરીદે છે કે
વ તઓ
આપણને ન પોષાય.’
¤¤¤
એક ટાિલયાના માથામાં 10-15 વાળ હતા, તે હજામની
દુકાને પહ યો. હજામે ગુ સાથી પ ૂછ :ું ‘શુ ં કરંુ આને કાપુ ં કે
ગણુ?ં ’
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ટાિલયો: ‘એને કલર કરી દે .’

¤¤¤
ચંપા: ‘મ ઘી સાડી લઉં યારે હુ ં ખુશ થાઉં અને સ તી
સાડી લઉં યારે પિત રાજી થાય.’
વીણા: ‘ઓહ! તો તો ભારે તકલીફ.’
ચંપા: ‘ના રે ! એમાં તકલીફ શેની? હવે મેં બંનેને રાજી
રાખવાની નીિત અપનાવી છે .’
¤¤¤
એકવાર સંતાએ રોડ પર બહુ બધાને દોડતા જોયા. એ
જોઈને તેમને બાજુ પર ઉભેલા બંતાને પ ૂછ :ુ ‘આ બધા કેમ
દોડી ર ા છે ?’
બંતા: ‘મેરેથોન દોડ યોજાઈ રહી છે .’
સંતા: ‘તેનાથી તેમને શુ ં ફાયદો થવાનો છે ?’
બંતા: ‘

જીતશે તેને ઈનામ મળશે.’

સંતા: ‘તો પછી બીજા કેમ દોડી ર ા છે ?’
¤¤¤
એક િદવસ સંતાએ બંતાને પ ૂછ :ું ‘તેં આજ સુધી લગ્ન
કેમ ન કયાર્ં ?’
તેણે હસતાં- હસતાં જવાબ આ યો: ‘ ને રામ રાખે
તેને કોણ ચાખે?’
¤¤¤
પો ટ ઑિફસના કલાક ગ્રાહકને ક :ું 'ભાઈ, તમે
કવર પો ટ કરવા માગો છો તેન ુ ં વજન વધુ હોવાથી તમારે
વધારાની એક િપયાની િટિકટ લગાડવી પડશે!'
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ગ્રાહક બો યો: 'પણ એમ કરવાથી તો કવરનુ ં વજન
હજી પણ વધી જશે ને!'
¤¤¤
પ પુ સાયકલ ચલાવતાં એક જાડા માણસ જોડે ટકરાઈ
ગયો. જાડા માણસે બ ૂમ પાડીને ક :ું ‘બાજુથી નથી નીકળી
શકતો?’
પ પુ: ‘પણ બાજુમાંથી િનકળત તો કેટલું મોટું ચક્કર
લગાવવું પડત!’
¤¤¤
'આ , આ બધાં પુ તકો
જમવા આવી ર ા છે .'

પાવી દે જો. મારા િમત્રો ઘેર

'કેમ, તેઓ પુ તક ચોરી જશે?'
'ના, ઓળખી જશે!'
¤¤¤
મુવી િડરે ક્ટર કહેઃ ‘હવે તારે આ સીનમાં ૧૫મા
માળે થી કૂદવાનુ ં છે .’
તો?’
છે .’

િબચારો નવો એક્ટરઃ ‘પણ સર જો મને કઈ થઈ ગયુ ં
િડરે ક્ટરઃ ‘અરે િચંતા ના કર, આ મુવીનો છે લો જ સીન
¤¤¤
રોબટર્ ને યા ટ્ િવ સનો જ મ થાય છે .
રોબટર્ તેના બોસ અજીત પાસે જઈને નામ પ ૂછે છે ;
રોબટર્ ઃ ‘બોસ, દોનો બ ચો કા નામ ક્યા રખ્ખુ?’
ં
અજીતઃ એક કા નામ રખો પીટર.’
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રોબટર્ ઃ ‘એ ડ બોસ, દુસરે કા?’

અજીતઃ ‘નોન સે સ, દુસરે કા નામ રખો રીપીટર.’
¤¤¤
‘વકીલ અને ભગવાન વ ચે શો તફાવત છે ?’
છે .’

‘ભગવાન ક્યારે ય એવુ ં િવચારતો નથી કે પોતે વકીલ
¤¤¤

બસંતીઃ ‘ભાગ ધ ો ભાગ, આજ તેરી બસંતી કી
ઈ જતકા સવાલ હૈ…..’
ધ ોઃ ‘અરે , તુ અપની પડી હૈ, મેરે પીછે ગ બરકે
૧૦ ઘોડે પડે હૈ ઉસકા ક્યા?’
¤¤¤
એક વાર સાંતાિસંહનો િમત્ર તેની પાસે આ યો અને
કહે: ‘અરે સાંતાિસંહ, તમારી પ ની તમારા ડ્રાઈવર સાથે ભાગી
ગઈ એનો મને બહુ અફસોસ છે .’
સાંતાિસંહ કહેઃ ‘િચંતા ના કર મને ડ્રાઈવીંગ આવડે છે .’
¤¤¤
‘બસો
જોઈએ?’

ટના છાપરાને ઢાંકવા માટે કેટલા વકીલ

‘એ તો તમે એમનાં કેટલાં પાતળાં પડ કાપો છો એના
પર આધાર રાખે છે .’
¤¤¤
સાંતાિસંહને કોઈ ગુનાહ માટે અદાલતમાં લઈ ગયા,
યાયાધીશ કહે: ‘સાંતાિસંહ તમને અગાઉ કેટલી વખત
લની સજા થઈ છે ?’
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સાંતાિસંહ કહે: ‘સાહેબ ૯ વખત.’

યાયાધીશ કહે: ‘ઓહહો, ૯ વખત, તો તો મારે તમને
બહુ આકરી સજા આપવી પડશે?’
સાંતાિસંહ કહે: ‘સાહેબ રે ગ્યુલર ક ટમર તરીકે કોઈ
િડ કાઉ ટ આપો ને!’
¤¤¤
સંતાિસંહનો છોકરો તેને કહેઃ ‘પ પા મને કહો, તમે
ુ ી પ્રભાિવત થઈને તેમને પસંદ કયાર્ં
મ મીની કઈ વ તથ
હતાં?’
સંતાિસંહ કહેઃ ‘ઓ હો તો હવે તને પણ આ યર્ થવા
લાગ્યું કે હુ ં એને શુ ં કામ પર યો?’
¤¤¤
ટીચર કહેઃ ‘કનુ, બોલ જોય આપણે
છીયે તેને માત ૃભાષા શુ ં કામ કેવાય છે ?‘

ભાષા બોલીયે

કનુ કહેઃ ‘કેમ કે િપતાને બોલવાનો વારો તો ક્યારે ય
આવતો જ નથી હોતો.’
¤¤¤
એક ભાઈ, સંતાિસંહને કહે: ‘હુ ં તમારા ઘરની નીચેથી
પસાર થતો હતો યારે તમારા છોકરાએ પ થરનો ઘા કય …’
સંતાિસંહ કહે: ‘તમને કયાં વાગ્યુ?’
ં
પેલા ભાઈ કહેઃ ‘એ પ થર મારી બાજુમાથી પસાર થઈ
ગયો, એટલે હુ ં બચી ગયો.’
સંતાિસંહ કહે: ‘તો એ મારો છોકરો નહીં હોય, ભાઈ.’
¤¤¤
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એક વખત સંતાિસંહ એક યુઝીયમમાં ગયાં, યાં એક
જગ્યાએ બહુ ભીડ હતી, સંતાિસંહ જોવા ગયા કે આ ભીડ શેની
છે , તો યાં એક આરીસો હતો, કે
ખોટું બોલવાવાળાને મારી
નાખતો હતો. તેની સામે એક ફ્રાંસના માણસે ક ઃુ ‘આઈ થીંક
હુ ં મોક નથી કરતો.’ અને િબચારો મય …
પછી એક અમેિરકને આવીને કં ઃુ ‘આઈ થીંક મને
ઈરાક માટે હમદદ છે .’ અને એ પણ મય .
સંતાિસંહ યા ગયા અને કહેઃ ‘આઈ થીંક...’ અને એ
માયાર્ ગયા…..
¤¤¤
એક વખત સંતાિસંહનો ઈ ટ યુર્ લેવાયો.
ઈ ટ્ર યુર્ લેવા વાળી છોકરી કહેઃ ‘સંતાિસંહ, આ
ધમેર્શભાઈ એમના લોગ પર બહુ જોક્સ લખે છે , તમે કહી
શકો કે એમાંથી તમારા ઉપર એમણે કેટલા જોક્સ લખ્યા
હશે?’
સંતાિસંહ કહેઃ ‘મુ કીલથી ૩-૪ જોક્સ હશે, બાકીની તો
બધી હકીકત જ છે .’
¤¤¤
શુ?ં ’

સંતાિસંહને એક વખત કોઈએ પુછ :ું ‘હાડિપંજર એટલે

સંતાિસંહ કહે: ‘એક એવો માણસ કે ને ડાયટીંગ તો
શ કરી દીધું છે પણ બંધ કરવાનુ ં ભ ૂલી ગયો છે .’
¤¤¤
લમાં સંતાિસંહને એક લર કહે: ‘કાલે સવારે ૫
વાગ્યે તને ફાંસી આપવામાં આવશે.’
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સાંભળીને સંતાિસંહ હસવા લાગ્યો. લર કહે: ‘કેમ શુ ં
થયુ?ં બહુ ખુશ છે ફાંસીની ખબર સાંભળીને?’
સંતાિસંહ કહે: ‘ના, હુ ં એટલે ખુશ
૮ વાગ્યે ઊઠું .ં ’

ં કેમ કે હુ ં તો સવારે

¤¤¤
સંતાિસંહ તેના નોકરને કહે: ‘જા અને બગીચામાં પાણી
પાઈ આવ.’
નોકર કહે: ‘સાહેબ બહાર વરસાદ આવે છે .’
સંતાિસંહ કહે: ‘એવુ ં હોય તો છત્રી લઈને જા.’
¤¤¤
પુત્રને હાથના બળે ઘરમાં ઘ ૂસતો જોઈને ગુ તાજી
જોરથી બરાડયા: ‘મ ૂખર્ આ શુ ં કરે છે ત?ું
પુત્રએ નાદાનીથી જવાબ અ યો: ‘તમારી ઈ છાનુ ં
પાલન કરી ર ો .ં િપતાજી, તમે ક ું હત ું ને કે હુ ં ફેલ થઈશ
તો તમે મને ઘરમાં પગ નહીં મ ૂકવા દો.’
¤¤¤
જ યા પછી પિતએ પોતાની પ નીને પ ૂછ :ું ‘બોલો
ીમતીજી, હવે તમે શુ ં કરશો?’
પ ની: ‘કશું નહીં. બસ હવે પેપર વાંચીશ, ટીવી જોઈશ
વગેરે વગેરે..’
પિત: ‘ઠીક છે , તમે યારે વગેરે વગેરે કામ કરવા
આવો યારે મારા શટર્ ના બટન ટાંકવાનુ ં ન ભ ૂલતાં.’
¤¤¤
'તારે તારી પ ની સાથે મતભેદ થતા નથી?'
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'થાય છે ને! ઘણી વાર તો મોટા મતભેદ થાય છે . પણ
તે બધા ઉકલી જાય છે .'
'એ કેવી રીતે?' િમત્રે આ યર્થી પ ૂછ .ું
નથી.'

'મારો મત હુ ં ખાનગી રાખું

.ં મારી પ નીને જણાવતો

¤¤¤
ભયુ.ર્ં

લીલા: ‘કાલે તમારા કૂતરાએ મારી સાસુને પગે બચકું

શીલા: ‘માફ કરજો બહેન, એવુ ં હોય તો હુ ં તેના બદલે
પૈસા આપવા તૈયાર .ં ’
લીલા: ‘પૈસાની વાત નથી કરતી પણ હુ ં એમ ઈ ં ં
કે તમારો કૂતરો જો મને વેચો તો કેટલા િપયા મારે
આપવાના?’
¤¤¤
જઈએ.’

પિત: ‘ચાલ આ

આપણે કોઈ હોટે લમાં જમવા

પ ની: ‘કેમ, મારા હાથનુ ં ખાવાનુ ં ખાઈ ખાઈને બોર
થઈ ગયા છો?’
નથી.

પિત: ‘અરે નહીં, બસ આ

વાસણ સાફ કરવાનો મ ૂડ

¤¤¤
પ પા: ‘દીકરી પહેલાં ત ું મને પ પા કહેતી હતી અને
હવે ડેડી કહે છે એની પાછળનુ ં કારણ શુ ં છે ?’
દીકરી: ‘પ પા બોલવાથી મારી િલપિ ટક ખરાબ થઈ
જાય છે .’
¤¤¤
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પિતએ પ નીને ધમકાવતાં ક :ું ‘ત ું મોહનલાલની
દુકાનેથી ખરીદી ના કરતી, એ આંખોમાં ધ ૂળ નાખીને સામાન
આપે છે .’
પ ની: ‘તમે મને નથી ઓળખતા? હુ ં
સામાન ખરીદું ં યારે હુ ં આંખો બંધ કરી દઉં .ં ’

યારે પણ

¤¤¤
પ ની: ‘સાંભ યુ તમે? રા શની પ નીએ એકસાથે ત્રણ
બાળકોને જ મ આ યો છે .‘
પિત: ‘તે ટે િલફોન એક્સચેંજમાં કામ કરે છે . ખબર છે
ને કે ટેિલફોન ઓપરે ટર કદી કદી ર ગ નંબર પણ આપી દે
છે .’
¤¤¤
મોહન: ‘તમે જાણો છો, ટલી વારમાં હુ ં ાસ લઉં
તેટલી વારમાં એક નવા બાળકનો જ મ થાય છે .’

ં

સોહન: ‘હે ભગવાન! તું તારી આ ટે વ છોડી કે મ નથી
દે તો? પહેલેથી જ દે શની વ તી આટલી વધી ગઈ છે .’
¤¤¤
મંગ:ુ ‘અરે વાહ ચંદુજી., આ સુદર
ં કાર તમારી છે ?’
ચંદુજી ખુલાસો કરતાં કહે છે : ‘હા મારી છે પણ ખરી
અને નથી પણ...જયારે શોપીંગ કરવાનુ ં હોય યારે મારી
પ નીની, જયારે િપકિનક પર જવાનુ ં હોય યારે મારા
બાળકોની અને જયારે તેને પેટ્રોલ અને સિવર્સની જ ર હોય
યારે આ કાર મારી બની જાય છે ....’
¤¤¤
પિત: 'આપણો છોકરો આટલી બધી ઠોકર ખાવા છતાં
જરાય સુધરતો નથી.'
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પ ની: 'કોણ જાણે, હુ ં મરી જાઉં પછી સુધરશે.'
પિત: 'ભગવાન, એ સુધરે એ દહાડો જલદી લાવે.'
¤¤¤
પ્ર : ીઓ પોતાના મગજને બદલે પોતાના પ તરફ
કેમ વધુ યાન આપતી હોય છે ?
જવાબ: કારણ કે પુરુષ ગમે તેટલો મ ૂખર્ કેમ ન હોય,
આંધળો નથી હોતો.
¤¤¤
સંતા: ‘યાર, મને ખાંસી બહુ ં થઈ રહી છે , શુ ં કરંુ ?’
બંતા: ‘આજથી ત ું તળે લી વ ત ુ ખાવાની બંધ કરી દે
અને ફક્ત દૂ ધ બ્રેડ જ ખા.’
સંતા: ‘આજથી નહી યાર, કાલથી.’
બંતા: ‘એમ કેમ?’
સંતા: ‘આ

તો તારે ઘેર જમણવાર છે ને!’
¤¤¤

િપતા: ‘બેટા, તને ગિણતમાં કેટલા માકર્ સ મ યા?’
પુત્ર: ‘િપતાજી મને ભાઈ કરતાં 10 ઓછા મ યા.’
િપતા: ‘સારંુ , તો તારા ભાઈને કેટલા મ યા?’
પુત્ર: ‘તેને દસ માકર્ મ યા.’
¤¤¤
રમેશ: ‘આ ઓપરે શનથી મને કંઈ થઈ જાય તો ત ું આ
ડોક્ટર સાથે લગ્ન કરી લે .’
પ ની: ‘આવું કેમ કહી ર ા છો?’
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રમેશ: ‘ડોક્ટર સાથે બદલો લેવાનો આ એક જ ઉપાય
¤¤¤

ફ્રી લંચ, ફ્રી ડીનર, ફ્રી ટે, ફ્રી િસક્યોરીટી. સાથ મેં
સંજયદ કે સાથ રોજ ડીનર. બોલો, રસ છે ? તો 100 નંબર
ડાયલ કરીને કહો કે બો બે લા ટમાં તમારો હાથ હતો!’
¤¤¤
મગનને કોઈ મોબાઈલ પર વારે ઘડીએ સતાવી ર ું
હત.ું મગને નવી િસમ ખરીદી અને તેને મેસેજ કરી દીધો: 'મેં
તો એ નંબર જ બંધ કરી નાખ્યો. હવે ત ું શુ ં તારો બાપ પણ
મને સતાવી નહીં શકે.'
¤¤¤
'ડૉક્ટર સાહેબ! તમે ચામડીનાં દદ ના ડોક્ટર જ શા
માટે બ યા?'
'એમાં ત્રણ લાભ છે . એક તો ચામડીના દદર્ નો રોગી આ
રોગને જ કારણે કદી મ ૃ યુ પામતો નથી. તેથી અપયશ મળે
નહીં! બીજુ ં કારણ એ કે આવા રોગીઓ ડૉક્ટરને અડધી રાતે
જગાડીને પજવતા નથી. અને ત્રીજુ ં કારણ એ છે કે, આવા
રોગો સામા ય રીતે જીવનભર મટતા નથી!'
¤¤¤
પડ .ું

એક નાનુ ં બે બેઠકોવા ં

ૂ ી
લેન એક કબ્ર તાનમાં ટટ

છે લા સમાચાર છે કે પાિક તાની લ કરની બચાવ
વીંગે અ યાર સુધીમાં ત્રણસો ટલા મ ૃતદે હો બહાર કાઢયા છે
ને હજુ વધારે મળવાની શક્યતા છે . ખોદકામ રાતે પણ ચાલુ
રહેવાનુ ં છે .
¤¤¤
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સંતા લેટફોમર્ પર ઊભો હતો અને અચાનક જ ટ્રે નના
પાટા પર કૂદી ગયો.
બંતા: ‘અરે , ત ું મરી જઈશ.’
સંતા: ‘અરે , બુ ધુ તું મરી જઈશ, તે સાંભ યુ ં નહીં કે
ટ્રે ન લેટફોમર્ પર આવી રહી છે .’
¤¤¤
એક લેન ટેક ઑફ માટે જતાં અડધેથી પા ં
લાવવામાં આ યુ.ં પછી માંડ કલાક પછી એને ઉપાડવામાં
આ યુ.ં
એક પેસે જરે એટે ડ ટને પ ૂછ :ું ‘ લેનને કેમ મોડું
કરવામાં આ યુ?’
ં
એટે ડ ટ કહે: ‘ખાસ કાંઈ ન હત.ું પાયલોટને લેનના
એંજીનમાં કોઈક ખોટો અવાજ આવતો લાગ્યો એટલે લેન
પા ં લાવવામાં આ યુ ં હત.ું અમારે બીજા પાયલોટની
યવ થા કરવામાં એક કલાક થયો.’
¤¤¤
નરે શ: ‘ઈ ટરનેટમાં 'ગ ૂગલ' પર કોઈ નામ સચર્માં
લખવાથી તે મળી જાય છે ....!’
રમેશ: ‘તો કાંતામાસી લખને જરા!‘
નરે શ: ‘એ કોણ છે ?’
રમેશ: ‘એ અમારી કામવાળી છે . સુરતમાં પ ૂર આ યુ ં
યાર પછી પાછી જ નથી આવી, કદાચ ગ ૂગલમાં મળી જાય
તો જો..ને!’
¤¤¤
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પ ની પોતાના ડોક્ટર પિતને એકવાર કહે: ‘તમે
બીજાને પાન-િસગારે ટ છોડવાનુ ં કહો છો અને પોતે તો આખો
િદવસ આને ંકે રાખો છો. આવુ ં કેમ?’
પિત: ‘જો હુ ં ખુદ ંકીશ નહીં તો એનાથી થતા
નુકસાનની મને જાણ કેવી રીતે થશે?’
¤¤¤
પિત: ‘આ કોણ જાણે કોનુ ં મોઢું જોયુ ં હત ું કે આખો
િદવસ ખાવાનુ ં ન મ યુ?’
ં
પ ની: ‘મારંુ માનો તો, બેડ મમાંથી અરીસો હટાવી લો,
નિહ તો રો -રોજ આ જ ફિરયાદ રહેશે.’
¤¤¤
ટ્રિફકના એક સામા ય ગુનાને કારણે એક ય ૂ
યોકર્ વાસીને કોટર્ માં આવવુ ં પડેલ.ું ચાર કલાકની વાટ જોયા
પછી યારે એવે વારો આ યો યારે જજ કહે: આ કોટર્
એડજનર્ થાય છે . બાકીનાએ કાલે સવારે સમયસર હાજર
રહેવાની તાકીદ કરવામાં આવે છે .’
‘કાલે શા માટે?’ થાકેલા એ માણસે પ ૂછ .ું
‘તમે આ સવાલ પ ૂછીને કોટર્ ન ુ ં અપમાન કયુર્ં છે . વીસ
ડોલર દં ડ.’
પેલા માણસે િખ સામાંથી પાકીટ કાઢ ું એ જોઈ જજ
કહે: ‘દં ડની રકમ અ યારે જ આપવાની જ ર નથી, કાલે કેસ
વખતે આપશો તોય ચાલશે.’
પેલો કહે: ‘હુ ં તો મારા પાકીટમાં એ જોવા માગતો હતો
કે બીજો એક સવાલ પ ૂછવા માટે બીજા વીસ ડોલર એમાં છે કે
નહીં.’
¤¤¤
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સંતા પોતાના બાળકોને બાળક-ગાડીમાં ફેરવી ર ો
હતો, કોઈ પણ મળતું તે પ ૂછત,ું કેમ સંતા પોતાનાં બાળકોને
ફેરવી ર ા છો?’
સંતાએ ગુ સાથી એક યિક્તને જવાબ આ યો: ‘મારાં
નહીં, ગધેડાનાં બાળકો છે .’
ક .ું

‘તેથી જ તો તમારા

વાં દે ખાઈ ર ાં છે .’ એક જણે
¤¤¤

ઠોઠ િવ ાથીર્: ‘પણ સાહેબ, મને શ ૂ ય માકર્ તો ન જ
મળવા જોઈએ એમ મને લાગે છે .’
િશક્ષક: ‘મને પણ એમ જ લાગે છે , પણ હુ ં લાચાર
હતો, શ ૂ યથી ઓછા માકર્ આપવાનો મને અિધકાર નથી.’
¤¤¤
લાંચ અંગેનો કેસ ચાલતો હતો. વકીલે સાક્ષીને પ ૂછ :ું
‘તમે આ કેસ લ ૂલો પાડવા માટે પાંચ હજાર િપયાની લાંચ
લીધી છે ?’
જવાબ આપવાને બદલે સાક્ષી બારીની બહાર જોઈ
ર ો હતો. વકીલે ફરીથી એ જ પ્ર પ ૂછયો તોય સાક્ષી શાંત
ર ો.
છે વટે જ
વચમાં પ ૂરાતાં સાક્ષીને પ ૂછ :ું ‘તમે
વકીલના પ્ર નો જવાબ કેમ નથી આપતા?’
‘મને એમ હત ું કે વકીલે તમને પ્ર
નામદાર.’
¤¤¤

પ ૂછયો છે ,
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િનશાળમાં એક િદવસ બહુ ભણવાનુ ં થયુ ં પછી થાક્યો
પાક્યો ઘેર આવેલો નાનો મહેશ એની મ મીને કહે: ‘હુ ં જૂના
જમાનામાં જન યો હોત તો કેવ ુ ં સારુ થાત!’
‘કેમ એમ કહે છે , બેટા?’ મહેશની મ મીએ પ ૂછ .ું
મહેશ કહે: ‘કારણ કે મારે આટલો બધો ઈિતહાસ
ભણવો પડત નહીં ને!’
¤¤¤
એક દાદા તેમની 125 મી વષર્ગાંઠ ઉજવતા હતા.
એટલે છાપાવાળાઓએ તેમનો ઈ ટર યુ ગોઠ યો. પ ૂછ :ું
‘દાદા, આપની આટલી લાંબી િજંદગીનુ ં કારણ શુ ં લાગે છે
આપને?’
દાદાએ ઘડીભર િવચાર કરીને ક :ું ‘મને તો લાગે છે કે
તેન ુ ં કારણ એ હશે કે હુ ં આટલાં બધાં વષ અગાઉ જ મેલો.’
¤¤¤
સંતા: ‘માણસ પ નીથી પણ વધુ કો ય ૂટર પાછળ
પાગલ કેમ બને છે ?’
બંતા: ‘કંટ્રોલ કી ને કારણે.’
¤¤¤
'અરે ભાઈ, આ ટુવાલની િકંમત કેટલી છે ?'
'પંદર િપયા….'
'દસ િપયામાં આપવો છે ?'
'ના રે ! બાર િપયે તો ઘરમાં પડે છે !' વેપારી બો યો.
'તો હુ ં તમારે ઘેર આવીને લઈ જઈશ.'
¤¤¤
આખરે આરામથી લંચ પતાવીને થોડો આરામ કરીને
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જજ કોટર્ માં આ યા. પહેલો જ કેસ એક પીધેલા ડ્રાઈવરનો
હતો. એનુ ં કહેવ ું એમ હત ું કે પોલીસે એના પર ખોટો જ
આરોપ લગા યો હતો. એણે ક :ું ‘સાહેબ હુ ં તમારા ટલો જ
વ થ .ં ’
જજ કહે: ‘તેં ગુનો કબુલ કરી લીધો છે એટલે તને એક
મિહનાની સાદી કેદવી સજા કરંુ .ં ’
નામદાર પણ ક્યાં સોબર હતા?
¤¤¤
‘તમે માનશો મારા દાદાને એમના મરણની તારીખ
અને સમયની અગાઉથી જાણ થઈ ગયોલી.’
‘એ તો આ યયર્ કહેવાય. એવું કેવી રીતે બની શકે?’
‘એમને એક મિહના પહેલાં જ કોટર્ માં જ

કહેલ.ું ’

¤¤¤
પ ની સાથે ઝઘડો થતાં પિતએ પ નીને ગુ સામાં કહી
દીધું કે 'બસ હવે તો હુ ં 10મા માળે થી આપઘાત કરવા જાઉં
.ં '
િબચારી પ ની તો અવાક્ જ થઈ ગઈ. પછી તેને યાદ
આ યુ ં કે તેમનુ ં મકાન તો ફક્ત બે માળનુ ં જ હત.ું તેણે ક :ું
‘પણ આપણુ ં મકાન તો બે જ માળનુ ં છે .’
તો પિતએ રોફભેર ક :ું 'તો શુ ં છે ? હુ ં પાંચ વાર ઠેકડો
મારીશ.'
¤¤¤
પ ની: 'લગ્ન પહેલાં તમે એવુ ં બોલતા હતા ને કે તારા
માટે ચાંદ લઈ આવુ,ં તારા તોડી લાવુ!'ં
પિત: 'એ તો હુ ં હજી કહુ ં
પ ની: 'તો, આ

!ં '

જરા શાક લઈ આવો ને?'
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ું
પિત: 'એવુ ં મેં ક્યાં ક ું હત?'

¤¤¤
એક બહુ પ્રમાિણક જજની આ વાત છે . એમણે બેય
પક્ષના વકીલોને પોતાની ચે બરમાં બોલા યા અને ક :ું
‘તમારામાંના એક જણે મને પંદર હજાર િપયાની લાંચ આપી
છે ને બીજાએ દસ હજારની લાંચ આપી છે . હુ ં બહુ પ્રમાિણક
જજ .ં મારે તમારો ખોટો લાભ લેવો નથી. મી. ગાંધી તમે
આ તમારા વધારાના પાંચ હજાર િપયા પાછા લો. હવે
તમારા બેયના સરખા થયા એટલે કેસનો ફસલો સાચની
તરફેણમાં કરવામાં મને વાંધો નહીં આવે.’
¤¤¤
છોટુની પ ની છોટુને કહી રહી હતી: 'આવુ ં શુ ં બોલ
બોલ કરો છો તમે? 'મારંુ ઘર', 'મારી કાર', 'મારાં બાળકો' એમ
કહેવા કરતાં તમે 'આપણુ'ં શ દ વાપરતા હો તો! ભાષા તો
જરા સુધારો. ચાલો ઠીક છે , હવે એ તો કહો કે આ કબાટમાં
ક્યારના તમે શુ ં શોધો છો?'
છોટુ: 'આપણું પાટલ ૂન શોધુ ં

.ં '

¤¤¤
મદન પર મસીર્ડીસ ગાડી ચોરવાનો આરોપ હતો.
એના કાબેલ વકીલે એવી સચોટ દલીલો કરી કે એ િનદ ષ
ટી ગયો.
બે િદવસ પછી એ બીજા એક વકીલ પાસે ગયો. એ
કહે: ‘મારે મારા એ વકીલ સામે કેસ કરવો છે .’
‘હવે શુ ં થયુ?ં એણે તો તને િનદ ષ છોડા યો છે .’
મારી પાસે એની ફી ચુકવવાના પૈસા ન હતો એટલે એ
મારી મસીર્ડીસ લઈ ગયો છે .’
વકીલ: ‘તારો કેસ હુ ં જ ર લડી આપીશ પણ તારી
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પાસે બીજી મસીર્ડીસ ગાડી છે ?’

¤¤¤
ધોરાજીના બે રહેવાસી રાજકોટમાં ભેગા થઈ ગયા.
'કાં, કેમ છે ધંધાપાણી?'
'ઠીકઠીક છે , ભલા.'
'તો મને એક દસ િપયા િપયા ઉછીના દે શો?'
'હુ ં કેવી રીતે દઉં? હુ ં તો તમને ઓળખતોય નથી!'
'ઈ જ મ કાણ છે ને! અહીં રાજકોટમાં કોઈ ધીરે નિહ
કારણ કે મને કોઈ ઓળખતું નથી. અને ધોરાજીમાં કોઈ ધીરે
નિહ, કેમ કે યાં સહુ મને ઓળખે.'
¤¤¤
લાલી: ‘પ પા, મારંુ હોમવકર્ કરી આપો ને!’
નથી.’

પ પા: ‘ના, અ યારે માથુ ં ખંજવાળવાનો પણ ટાઈમ

લાલી: ‘લાવો, હુ ં તમારંુ માથુ ં ખંજવા ં તમે મારંુ
હોમવકર્ કરી આપો.’
¤¤¤
‘એક બ બ બદલવા માટે કેટલા વકીલ જોઈએ?’
‘ચાર. એક સીડી પર ચઢવા માટે , બીજો સીડી પકડી
રાખવા માટે , ત્રીજો સીડી હલાવવા માટે અને ચોથો એ સીડી
બનાવનાર કંપની પર દાવો ઠોકી દે વા માટે.’
¤¤¤
હવાલદાર: 'સાહેબ, પેલી અપહરણ થયેલી છોકરીને હુ ં
છોડાવી લા યો .ં '
ઈ પેક્ટર: 'એણે અપહરણકતાર્ સાથે લગ્ન કરી લીધાં
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છે અને એના પિતએ હાલ તારા ઉપર અપહરણનો આરોપ
મ ૂક્યો છે !'
¤¤¤
યોિતષે ટ્રક ડ્રાઈવરને ક :ું ‘એક સુદર
ં
માગર્માં આવશે, સાવધાન રહેજો.’

ી તમારા

ટ્રક ડ્રાઈવર કહે: ‘મારે સાવધાન રહેવાની શુ ં જ ર
સાવધાન તો એણે રહેવાનુ ં છે .’
¤¤¤
તમને ખબર છે કે એક વખત પો ટખાતાએ પ્રખ્યાત
વકીલોની ટપાલ િટિકટો બહાર પાડી હતી પણ એમણે એને
એક જ અઠવાિડયામાં પાછી ખેંચી લેવી પડી હતી.
લોકોને સમજણ જ નહોતી પડતી કે િટિકટ પર કઈ
બાજુએ થકં ૂ લગાડવી!
¤¤¤
એક ટેશને આવેલી ગાડીમાંથી મુસાફરે બ ૂમ મારી: 'એ
લારીવાળા, િપયાનાં ગરમાગરમ ભજીયાં આલ , ને મરચાંનો
સંભાર ને આંબલીની ચટણી મહીં સારી પેઠે નાખ અને
અ યા, બધું આજના છાપામાં વીંટીને લાવ !’
¤¤¤
ં ી ક
ં ીને પી ર ો હતો, યાં
એકવાર બંતા છાશને ક
સંતાએ આવીને ક :ું ‘અરે , ત ું છાશને કેમ ંકીને પીવે છે ?’
બંતા બો યો: ‘અરે , તે સાંભ યુ ં નથી કે દૂ ધના દાઝેલા
છાશ પણ ંકી ંકીને પીવે છે ?’
સંતા બો યો: ‘પણ હવે તો જમાનો બદલાઈ ગયો છે .
હવે લોકો છાશમાં બરફ નાખીને પીવે છે .’
¤¤¤
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એક મોટી વેપારી પેઢીનો િસિનયર પાટર્ નર
મરણપથાિરયે પડયો હતો. એની પાસે એનો છે લાં પંદર
વષર્થી ભાગીદાર નયન બેઠો હતો.
‘નયન, હુ ં હવે બે ઘડીનો મહેમાન ં યારે મારે કબ ૂલ
કરવું જોઈએ કે મારે છે લાં સાત વરસથી તારી બૈરી સાથે
આડો વહેવાર છે . તારી દીકરી મંદામાંય મારંુ લોહી છે અને
છે લાં પાંચ વરસથી હુ ં પેઢીમાંથી વરસે પચાસ હજારનો
ગફલો કરતો હતો. આ બધા માટે હુ ં તારી માફી માગું .ં ’
નયન: ‘હવે છે લી ઘડીએ એવો બોજા મન પર રાખીશ
નહીં. તારી દવામાં મેં જ ઝેર ભેળવી દીધું છે અને તેં હમણાં
વાં યા વગર
પેપર પર સાઈન કરી એમાં તારા ભાગમાંથી
પચીસ ટકા શેર તેં મારે નામે ટ્રા સફર કરી દીધા છે એવુ ં
લખાણ હત.’ું
¤¤¤
ભાડુઆત (મકાનમાિલકને): 'કાલે આખી રાત વરસાદ
પડયો. છતમાંથી ખા સું પાણી ટપકત ું હત.ું હુ ં તો આખો નાહી
ગયો! હવે આ માટે આપ શું કરશો?'
મકાનમાિલક: 'આ પણ વરસાદ છે . હુ ં તમારા માટે
સાબુ અને ટુવાલ લઈને આવુ ં .ં '
¤¤¤
મિહલા(બહેનપણીને): ‘તે તારા માટે લાંબો પિત કેમ
પસંદ કય ?’
બહેનપણી: ‘કારણ કે યારે હુ ં વાત કરંુ તો માથું
ઉચકીને કરંુ અને એ વાત કરે તો માથુ ં નમાવી.’
¤¤¤
એક માણસ મરણપથાિરયે પડયો હતો. ડૉક્ટરે ક :ું
‘હવે એક જ ઉપાય છે . તેમને બચાવવાનો, હાટર્ ટ્રા સ લા ટ.
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સારે નસીબે આ જ બે હાટર્ આ યાં છે . એક છે કોઈ સામાિજક
કાયર્કરનુ ં ને બીજુ ં છે એક બહુ જાણીતા વકીલનુ.ં બોલો તમારે
એમાંન ુ ં કયું હાટર્ લા ટ કરાવવુ ં છે ?’
દદ : ‘વકીલનુ,ં કારણ કે સામાિજક કાયર્કરનુ ં હાટર્ તો
લોકોનાં દુખો જોઈને નરમ પડી ગયું હશે પણ વકીલનુ ં હાટર્
િબલકુલ વપરાયા વગરનુ.’ં
¤¤¤
ઑિફસર: 'તારા હાથમાં આ શેનો કાગળ છે ?'
પટાવાળો: 'સાહેબ, એ મારંુ ટી.એ. િબલ છે .'
ૂ પર તો ગયો નથી.'
ઑિફસર: 'પણ ત ું ટર
પટાવાળો: 'આપે તો, સાહેબ! ગઈ કાલે આપના ગુમ
થઈ ગયેલા કૂતરાને શોધવા મને જગલમાં
ં
મોક યો હતો,
એટલામાં ભ ૂલી ગયા?'
¤¤¤
એક સરદાર ને ર તા પર સાઈકલનુ ં પે ડલ મ યુ ં તેને
ઉપાડીને તે પોતાને ઘેર લઈ આ યા અને પ નીને ક :ું ‘આને
સંભાળીને રાખો આમાં સાઈકલ નંખાવી દે શ.ુ ં ’
¤¤¤
મરણ પથાિરયે પડેલો એક વકીલ ગીતા વાંચતો હતો.
એમાં કોઈ છટકબારી રહી ગઈ હોય તો એ કદાચ શોધતો હશે!
¤¤¤
કિવરાજ િનરાશવદને બેઠેલા. યાં એક િમત્રે આવીને
પ ૂછયુ:ં 'શુ ં થયુ?'
ં
'શુ ં થયું શુ?ં હમણાં જ લખેલી મારી કિવતાઓની નવી
ડાયરી મારા બે વરસના બાબાએ સગડીમાં નાખી દીધી.'
િમત્રે ક :ું 'અિભનંદન, તારે તો ખુશ થવુ ં જોઈએ. તું
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ઘણો જ નસીબદાર છે કે આટલી નાની ઉંમરે પણ તારા
બાબાને વાંચતાં આવડી ગયુ ં છે .'
¤¤¤
બોસ: ‘િદવાળીની પાટ માં મેં તને કીસ કરી એનો અથર્
એવો નહીં કે તું આમ કામમાં યાન નહીં આપે ને મ ફાવે
તેમ વતીર્શ એ હુ ં ચલાવી લઈશ.’
સેક્રેટરી: ‘તમારી વાત તો તમે જાણો પણ હુ ં તો મારા
વકીલની સલાહ મુજબ વતીર્ રહી .ં ’
¤¤¤
છોકરીની છે ડતીનો એક કેસ ચાલી ર ો હતો. જ
યુવતીને પ ૂછ :ું ‘શું તમે આ યુવકને જાણો છો?’
‘હા, આ એ જ છે ણે મારી સાથે છે ડતી કરી હતી.’
યુવતીએ યુવક તરફ હાથ કરીને ક .ું
જ

પ ૂછ :ું ‘આણે તમારી છે ડતી ક્યારે કરી હતી?’

યુવતીએ શરમાઈને ક :ું ‘જી, જૂન, જુલાઈ, ઓગ ટ
અને સ ટે બરમાં.’
¤¤¤
પિતએ પ નીને ક :ું ‘િપ્રયે, જુઓ આ વખતે આપણે
જ મિદવસ પર સામાન ઓછો મંગાવીશુ.ં મ ઘવારી ખ ૂબ વધી
ગઈ છે . તેથી આપણે આપણા ખચાર્ ઓછા કરવા જોઈએ.’
પ ની બોલી: ‘તમે તો મારા મોઢાની વાત કહી દીધી.
ં કે આ વખતે જ મિદવસ પર
હુ ં પણ િવચારી રહી
મીણબ ીઓ થોડી ઓછી મંગાવીએ.’
¤¤¤
સિરતા: 'આ વખતે મારંુ વજન એક િકલો ઘટી ગયુ.'ં
કમલા: 'કેમ, તેં નખ કાપી નાખ્યા?'
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¤¤¤
એક વખત વગર્ અને નકર્ વ ચે જામી પડી.
વગર્વાળા કહે: ‘અમે સુિપ્રમ કોટર્ સુધી લડી લઈશુ.ં ’
નકર્ વાળા કહે: ‘વકીલો ક્યાંથી લાવશો? વકીલો તો
બધા અહીં છે .’
છે લા સમાચાર છે કે વગર્વાળાઓએ લડવાનુ ં માંડી
વાયુર્ં છે .
¤¤¤
પ ની: ‘સામે રોડ પર
હોવાનો ઢ ગ કરી ર ો છે .’

િભખારી બેઠો છે તે આંધળો

પિત: ‘કેમ, તે કંઈ રીતે જા યુ?’
ં
પ ની: ‘કાલે તેણે મને ક ,ું સુદરી
ં
ભગવાનના નામે
કાંઈક આપતી જા.’
પિત: ‘તેણે તને સુદરી
ં
ક ું હવે તો મને િવ ાસ થઈ
ગયો કે તે સાચે જ આંધળો છે .’
¤¤¤
પુત્ર: ‘િપતાજી, એવુ ં કદી થાય કે આપણે કોઈની ભ ૂલ
બદલ તેને શુભે છા આપીએ?’
હોય.’

િપતાજી: ‘હા, થાય છે ને

યારે કોઈનુ ં લગ્ન થઈ ર ું
¤¤¤

િશક્ષક: ‘નટખટ, તને દશ દાખલા ગણવા આપેલા ને ત ું
એક જ દાખલો ગણીને લા યો છે ?’
નટખટ: ‘પણ સાહેબ, તમે જ તો કહેતા હતા કે આપણે
થોડામાં સંતોષ માનવો જોઈએ!’
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¤¤¤
મોહન: ‘િપતાજી, ગુરુજનોની આજ્ઞાનુ ં પાલન કરવુ ં
જોઈએ ને?’
િપતા: ‘જ ર, બેટા.’
મોહન: ‘તો પછી મારા ગુરુજી કહે છે કે હુ ં ફરી છ ા
ધોરણમાં બેસી જાઉં. મારે એમની આજ્ઞા માનવી જોઈએ ને,
િપતાજી?’
¤¤¤
સંતા (બંતાને): ‘દો ત જો હુ ં પાંચ િકલો ખાંડ ખાઈ
જાઉં તો તું મને શુ ં આપે?’
બંતા: ‘હોિ પટલ જવાનુ ં ભાડુ.ં ’
¤¤¤
ગ્રાહક
બતાવજો.’

(દુકાનદારને):

‘કૂતરાના

ગળાનો

પ ો

દુકાનદાર: ‘આ લો, પરં ત ું એ તો કહો કે કૂતરો ક્યાં છે ,
નાખીને જોવું પડશે.’
ગ્રાહક: ‘હુ ં મારા જ ગળામાં નાખી જોઉં

.ં ’

દુકાનદાર: ‘તો શુ ં કૂતરા માટે બીજો કાઢું?’
¤¤¤
અક માતના એક કેસમાં સરકારી વકીલ સાક્ષીની
ઊલટતપાસ કરતાં: ‘અક માત થયો એ જગાથી તમે કેટલા
દૂ ર હતા?’
સાક્ષી: ‘એકત્રીસ ફીટ ને સવા છ ઈંચ.’
સરકારી વકીલને લાગ્યુ ં કે આ િશખવાડી મ ૂકેલો જવાબ
હતો. એણે પ ૂછ :ું ‘તમે આટલું ચેક્કસ કેની રીતે કહી શકો?’
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‘સાહેબ મને તે વખતે જ લાગ્યું હત ું કે કોઈ ચીકણો
વકીલ આવો સવાલ પ ૂછશે એટલે મેં મેજર ટે પથી એ અંતર
માપીને ડાયરીમાં ન ધી રાખ્યુ ં છે .’
¤¤¤
છગને કુટરવાળા િમત્ર મગનને ક :ું 'ચાલ ટે શને
જઈએ. મારો એક િમત્ર આવવાનો છે … હુ ં તને 50 . આપીશ.'
‘પણ માન કે તારો િમત્ર ન આવે તો?' મગને શંકા
યક્ત કરી.
'જો ન આવે તો…' છગન બો યો: 'હુ ં તને 100
આપીશ અને ફ ટર્ કલાસ હોટલમાં ફ ટર્ કલાસ જમાડીશ.'

.

¤¤¤
સંતા અને બંતા ઘણા રં ગીન મ ૂડમાં વાતો કરતા કરતા
હોટલથી બહાર નીક યા. અચાનક સામે બે ીઓને આવતી
જોઈ તેઓ થંભી ગયા.
સંતાએ સંતાવાની કોિશશ કરી ને ગભરાતાં-ગભરાતાં
ક :ું ‘હે ભગવાન, મારી પ ની અને પ્રેિમકા એક સાથે આવી
રહી છે .’
બંતા બો યો: ‘મજાક ન કર, એ તો મારી પ ની અને
મારી પ્રેિમકા છે .’
¤¤¤
એક બોક્સર રે ફરી ને એક વકીલ વ ચે બહુ મોટો
તફાવત છે .
બોક્સર રે ફરીને લડાઈ લાંબી ચાલે એ માટે કશુ ં
વધારાનુ ં વેતન મળતું નથી.
¤¤¤
તાજો વકીલ થયેલો એક જુવાિનયો એક પૈસાદાર
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અસીલનો કેસ લડી ર ો હતો. એણે પોતાના બહુ જાણીતા
વકીલ િમત્રને પ ૂછ :ું ‘જો હુ ં યાયાિધશને હી કીનુ ં એક કેસ
મોકલી આપુ ં તો કેસનો ફસલો મારી તરફેણમાં આવે ને!’
પેલો વકીલ દો ત તો આ યર્ પામી ગયો. એ કહે:
‘ભ ૂલેચ ૂકેય એવુ ં ન કરતો. એ યાયાિધશ બહુ પ્રામાિણક છે . જો
આમ કરીશ તો ત ું કેસ હારી જ જઈશ.’
મિહના પછી કેસનો ચુકાદો આ યો. પેલો વકીલ કેસ
જીતી ગયો હતો. પેલો જાણીતો વકીલ કહે: ‘તેં તે િદવસે મને
પ ૂછ ું હત ું એ સારંુ જ થયુ ં ને!’
તો પહેલો વકીલ કહે: ‘મેં તો યાયાિધશને બજારમાં
મળતી હલકામાં હલકી જાતની હી કીનુ ં કેસ સામી પાટ ને
નામે મોકલી જ આ યુ ં હત.’ું
¤¤¤
મેિજ ટ્રે ટ: ‘હુ ં કેસનો ચુકાદો આપું તે પહેલાં તમારે કાંઈ
ઉમેરવાનુ ં છે ?’
‘ના, નામદાર. મારી પાસેની પાઈએ પાઈ મારા વકીલે
લઈ લીધી છે . હવે મારાથી કશુ ં ઉમેરી શકાય એમ નથી.’
¤¤¤

