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એક માણસ �વગ�મા ંગયો અને �યા ંમોટ! "દવાલ આખી ઘ"ડયાળોથી ભર+લી જોઈ. 

આ.ય�વત એણ ે/છૂ2ુ ં: ‘આ શેની ઘ"ડયાળો છે ?’ 

‘આ 6ૂઠાઓની ઘ"ડયાળો છે. દર+ક માણસની અહ8 ઘ"ડયાળ હોય છે. 9યાર+ તમ ે/;ૃવી પર એક 6ૂ=ંુ બોલો છો એટલે આ ઘ"ડયાળના કાટંા 

ખસે છે.’ પર!એ ક?ુ.ં 

‘તો પછ! આ કોની ઘ"ડયાળ છે ?’  એક @�થર કાટંાની ઘ"ડયાળ સામે Aગળ! ચ8ધીને પેલા માણસે /છૂ2ુ.ં 

‘એ �વામી િવવેકાનદંની છે. એના કાટંા ખસતા નથી એનો અથ� એ ક+ તેઓ કદ! ખોDંુ બોEયા નથી.’ 

‘ભારતના રાજકારણીઓની ઘ"ડયાળ Fા ંછે ?’ પેલા માણસ ેGુHહૂલતાથી /છૂ2ુ ં

પર!એ જવાબ આIયો : ‘એ તો અમે અમાર! �વગ�ની ઑ"ફસમા ંરાખીએ છ!એ. એને અમે ટ+બલફ+ન તર!ક+ વાપર!એ છ!એ !’ 

****** 

સસંારથી Mાસલેો પિત કંટાળ!ને એક /�ુતકોની Nુકાનમા ંગયો અન ે�યા ંજઈને સેEસગલ�ને /છૂ2ુ ં: 

‘ “પ�નીને કાOમૂા ંરાખતો પિત” Pુ ંએQુ ંકોઈ /�ુતક તમાર! પાસે છે ?’ 

સેEસગલR Sમાના ભાવ સાથે ક?ુ,ં ‘સોર! સર, એQુ ંકોઈ /�ુતક અહ8 નથી. પરંH ુહા, કદાચ ઉપરના માળે કોિમUસ િવભાગમા ંહોય ખVંુ !’ 

****** 

છગન : ‘વેEડ8ગ અને વેડ8ગમા ંPુ ંતફાવત છે ?’ 

મગન : ‘વેEડ8ગમા ંપહ+લા ંતણખા ઝર+ છે પછ! જોડાઈ Xય છે. વેડ8ગમા ંપહ+લા ંજોડાવાY ુ ંહોય છે પછ! તણખા ઝર+ છે.’ 

****** 

 

છોકરો અને છોકર! મરે+જ Z[રુોની ઓફ!સે ગયા. �યા ંલચંટાઈમ હતો. બહાર પા"ટ[ુ ંમા[ ુ\ હH ુ.ં 

‘બપોર+ 1 થી 3 ઑ"ફસ બધં રહ+શે, �યા ં]ધુીમા ંફર! િવચાર કર! લેજો !’ 

****** 

મારો બોસ નવી બીએમડZE[ ુકાર લઈન ેઑ"ફસે આ^યો. મ_ ક?ુ ં: ‘નાઈસ કાર સર.’ 

બોસે મારો ખભો થાબડ!ને ક?ુ ં: ‘જો તમે આ જ ર!ત ેમહ+નત કરતા રહ+શો તો આવતા વરસ ેઆનાથી પણ મ`ઘી કાર……… માર! પાસ ે

હશે ! ક!પ ઈટ અપ !’ 

****** 

છગન : ‘�[ઝુ-ચનેલ અને પ�નીમા ંPુ ંકોમન છે ?’ 

મગન : ‘બનેં એકની એક વાત દસ-દસ વાર ના કહ+ �યા ંલગી ચને નથી પડHુ ં!’ 

****** 

કલાસમા ંસ�તાનો બાબો તોફાન કરતો હતો. એક છોકર!એ ક?ુ ં: 

‘ખડ+ હો Xઓ.’ 

બાબો : ‘મગર H ુકૌન હa ?’ 

છોકર! : ‘મb મોિનટર cુ.ં’ 

બાબો : ‘ચલ ચલ, મોિનટર ક+ જમાને ગય,ે અબ તો એલસીડ! આ ગયા !’ 

****** 

છગન : ‘તમારા મોટાભાઈ Pુ ંકર+ છે.’ 

મગન : ‘એક Nુકાન ખોલી’તી. પણ આજકાલ dલમા ંછે.’ 

છગન : ‘કા ં?’ 

મગન : ‘Nુકાન હથોડાથી ખોલી’તી !’ 

****** 

િશકાર! : ‘મ_ તો આ"eકાના જગંલોમા ંfબૂ વાઘ માયા� છે.’ 

િમM : ‘પણ અમાર! gગૂોળમા ંલh[ુ ંછે ક+ આ"eકામા ંijુલ ેવાઘ નથી.’ 

િશકાર! : ‘Fાથંી હોય ? dટલા હતા તે તો બધા મ_ વીણી વીણીને સાફ કર! નાhયા.’ ****** 

િશSક : ‘આ /;ૃવી પર એક "દવસ એવો આવશે 9યાર+ પાણી ખતમ થઈ જશે, kવજHં ુમર! જશે, /;ૃવી iતૃlાય થઈ જશ…ે.’ 

મિનયો : ‘એ બmુ ંતો ઠ!ક સાહ+બ, ખાલી એટnુ ંકહ! દો ને ક+ ઈ "દવસે િનશાળે આવવાYુ ંક+ નઈં ?’ 

****** 
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એક બસની પાછળ લh[ુ ંહH ુ ં: 

અગર fદુાન ેચાહા તો મoંઝલ તક પcૂચંા Nંૂગા. 

ઔર અગર Aખ લગ ગઈ તો મા કસમ fદુા સે હ! િમલવા Nંૂગા. 

****** 

‘હા, 9યાર+ cુ ંઘોડા પર ચડ! Nૂર જગંલમા ંપહ`qયો તો ક+ટલાક ડાGુઓએ મન ેઘેર! લીધો અન ેમાર! પાસેથી બધા પૈસા, ઘ"ડયાળ, વ8ટ! અને 

ઘોડો ]sુા ંn ૂટં! ગયા !’ 

‘પણ ! cુ ંમાYુ ંt ંક+ તમાર! પાસે િપ�તોલ પણ હતી.’ 

‘હતી તો ખર! પણ તેની ઉપર તે લોકોY ુ ંuયાન જ ન ગ[ુ ં!’ 

****** 

એક છોકર! : ‘મન ેતો ભણેલોગણેલો પિત મળે એટલે બસ. તન ેક+વો પિત જોઈએ છે ?’ 

બીk છોકર! : ‘મન ેતો આમ ખાસ કોઈ ઈqછા નથી. મન ેકરોડપિત, lેમાળ અન ેમને fશુ રાખી શક+ તવેો પિત મળે તટેnુ ંજ /રૂH ુ ં!’ 

****** 

એક શાણા અથ�શાvીએ મદં! માટ+ એક સોનરે! સલાહ આપી છે : 

‘જો તમે જwર ના હોય એવી ચીજો ખર!દતા રહ+શો, તો ઝડપથી એવો સમય આવશ ેક+ તમન ેજwર હોય એવી ચીજો તમાર+ ‘વેચવી’ પડશ ે!’ 

****** 

બ�તા બ�ૅકમા ંજઈને મનેૅજરન ેકહ+વા લાyયો, 

‘સાહ+બ, માર! ચકેOકુ ખોવાઈ ગઈ છે.’ 

મૅનજેર+ ક?ુ ં: ‘uયાન રાખજો, કોઈ પણ માણસ એના પર તમાર! સહ! કર! શક+ છે.’ 

બ�તાએ છાતી કાઢ!ને ક?ુ ં: ‘એની oબલGુલ oચ{તા ના કરો. મ_ ઓલર+ડ! બધા ચેક પર સહ! કર! જ નાખંલેી છે !’ 

****** 

મ�તીખોર રા6ુ િનશાળેથી પાછો આ^યો. દફતર એક fણૂામા ંફ|}ુ,ં Oટૂ બીX fણૂામા ંનાhંયા અને MીX fણૂામા ંમોXંનો ઘા કરતા ંબોEયો, 

‘મ~મી, કાલથી cુ ંબાલમ"ંદરમા ંનથી જવાનો.’ 

‘ક+મ ?’ 

‘જો મને લખતા ંનથી આવડHુ,ં મન ેવાચંતા નથી આવડHુ ંઅન ેએ લોકો હવ ેમને બોલવા પણ નથી દ+તા !’ 

****** 

આ મદં! તો કંઈ નથી. મદં!ની પરાકા�ઠા તો �યાર+ આવશ ે

9યાર+…. 

તમ ેતમાVંુ એટ!એમ કાડ� મશીનમા ંનાખંો �યાર+ મશીનમાથંી અવાજ આવશે : ‘આગ ેચલો ભાઈ….’ 

****** 

પિત : ‘આ Pુ ંઆખો દહાડો H ુ ંસાસ-બcુની સી"રયલો અને ભળતાસળતા સગંીત lો�ામો જોયા કર+ છે ? તાર+ વા�તિવકતા પણ જોવી 

જોઈએ.’ 

પ�ની : ‘એમ ? એ ક+ટલા વાગ ેઆવ ેછે ?’ 

****** 

કરસનકાકાની પ�નીનો દાતં સખત Nુખતો હતો. કાક! ચીસાચીસ કર+, 

‘ઓ… મર! ગઈ ર+…. મર! ગઈ ર+….’ 

કરસનકાકા કહ+ : ‘દાતં Nુઃખે છે ઈમ` આટલી Oમૂો શાની પાડ+ છે ? જો મારો દ`ત આટલો Nુખતો હોય તો cુ ંસ`ણશી વતી �ન ેખ_ચી જ ન`fુ ં

!’ 

કાક! કહ+ : ‘ઈમ` Pુ ં? તમારો દ`ત હોય તો iુયં ખ_ચી ન`fુ ં!’ 

****** 

િશSક : ગાધંીkને કોણે માયા�? 

પI/ ુ: ગોળ!એ, સાહ+બ. 

િશSક+ ��ુસામા ં/છૂ2ુ ં: પણ ગોળ! છોડનાર કોણ ? 

પI/ ુએકદમ બોલી ઉઠ�ો : સાહ+બ ! િપ�તોલ. 

* 
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પિત-પ�નીનો ઝઘડો ઉ� �વwપ ધારણ કરવા લાyયો. 

પ�ની : અર+ર+ર+ ! મ_ માર! મ~મીYુ ંકહ+Qુ ંમાની તમાર! સાથ ેલyન ના ક[ુ\ હોત તો ક+Qુ ંસાVંુ ? 

પિત : તો Pુ ંતાર! મ~મીએ તન ેમાર! સાથ ેલyન કરવાની ના પાડ! હતી ? 

‘હા …’ પ�નીએ �ોધમા ંજવાબ આIયો. 

‘અર+ ભલા ભગવાન, cુ ંપણ ક+વો iખૂ� t ં? આવા ભલા સા]નુે cુ ંઅ�યાર ]ધુી ખરાબ જ માનતો હતો !’ 

* 

એક દદ�ને હાટ�ઍટ+ક થયો હતો. સારવાર પછ! તેણ ેદાUતર પાસ ેબીલ માyં[ુ.ં 

‘બીલની હ6ુ થોડા "દવસ રાહ 6ુઓ, તમાર! તoબયત Aચકા સહન કર! શક+ તેટલી સાર! થઈ નથી..’ દાUતર+ શાિંતથી ક?ુ.ં 

* 

દ!પા : (પિતન)ે ‘તમને કPુ ંલાવતા નથી આવડHુ.ં’ 

દ!પક : ‘સાવ સા�ુ ંકહ+ છે, તન ેલા^યો એ જ એની સાoબતી છે.’ 

* 

એક અX�યા માણસ ેબીXન ેક?ુ,ં ‘જો તમે સામનેા મકાનમાથંી ટ!.વી. ચોર! લાવો cુ ંતમને એક હXર wિપયા ઈનામમા ંઆપીશ.’ 

બીજો માણસ ગયો અન ેટ!.વી. લઈ આ^યો. પણ શરત હારનાર પહ+લા માણસે એક હXર wિપયા આપવાની ના પાડ! દ!ધી અને ક?ુ,ં 

‘તમને એ Xણીન ેનવાઈ લાગશે ક+ cુ ંપોલીસ ઈ��પેUટર tં.’ 

‘તો તમન ેએ Xણીને એથીયે વધાર+ નવાઈ લાગશ ેક+ સામYેુ ંએ મકાન માVંુ જ છે.’ ટ!.વી. ચોર! લાવનાર+ ક?ુ.ં 

* 

એક બેટસમેનની પ�ની : ‘જો કોઈ fબૂ]રુત [વુાન મને ભગાવીને લઈ જઈ ર�ો હોય તો તમે Pુ ંકરશો ?’ 

‘cુ ંકહ!શ ક+ ભગાવીને લઈ જવાની Fા ંજwર છે, આરામથી લઈ X ન ે!’ બટેસમેન ેછyગો માય�. 

* 

પિત : Hુ ંઆજકાલ વધાર+ ]ુદંર થતી Xય છે ? 

પ�ની : એ ક+વી ર!ત ે? 

પિત : જોને, તન ેજોઈને આજકાલ રોટલીઓ પણ બળતી Xય છે. 

* 

બે સરદારk કારમા ંબૉમ iકૂતા (ફ!Uસ કરતા) હતા. 

સરદાર – ૧ જો બૉમ ફ!Uસ કરતા કરતા ફાટશે તો આપણ ેPુ ંકર!Pુ ં? 

સરદાર – ૨ oચ{તા ના કર!શ, માર! પાસ ેબીજો બૉમ છે. 

* 

ડૉUટર : તો તમારો કાર અક�માત ક+વી ર!તે થયો ? 

દદ� : cુ ંવળાકં લઈ ર�ો હતો. 

ડૉUટર : … અને સામેથી બીk કાર આવી ? 

દદ� : ના, �યા ંવળાકં નહોતો. 

* 

વેઈટર : અર+ અર+, તમ ેઆ ચમચી કોને /છૂ!ન ેલો છો ? 

�ાહક : ડૉUટરના કહ+વાથી ? 

વેઈટર : એટલે ? 

�ાહક+ oખ�સામાથંી દવાની શીશી કાઢ!ને વઈેટરન ેબતાવી ક?ુ ં: 6ુઓ શીશી પર લh[ુ ંછે ક+ જ~યા પછ! બ ેચમચી લવેી. 

* 

પિત : રોજ-રોજ cુ ંતાર! Aખોમા ંA] ુનથી જોઈ શકતો. 

પ�ની : ઠ!ક છે, આવતી કાલથી તમે �ંુગળ! સમારજો. 

* 

મગનન ેનોકર! મળ!. એણે બૉસ પાસ ે૫ હXર w. પગાર, કાર ન ે�લૅટની માગણી કર!. 

બૉસે ક?ુ ં: ‘Xવ ડબલ આપીPુ.ં’ 

Aખો પહોળ! કર! મગન ેક?ુ ં: ‘સાહ+બ, તમ ેમXક કરો છો ?’ 

સાહ+બ : ‘ભાઈ, મXકની શwઆત તમ ેકર! હતી !!!’ 
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* 

એક �યાયાધીશ દલીલ કરતા હતા ક+: ‘i�ૃ[દંુડની સXથી �નુાઓ ઓછા થાય છે.’ 

6ુવાન એટન� એનાથી િવVુs મતનો હતો. તેણ ે�યાયાધીશન ેક?ુ ં: ‘તમારા મતની સાoબતી માટ+ના કારણો આપો.’ 

�યાયાધીશ ેક?ુ ં: ‘d d લોકોને મ_ ફાસંીના માચંડ+ મોકEયા ંછે, તેમણે પછ! Fાર+ય fનૂ ક+ �નુો કય� નથી.’ 

* 

એક અoભનMેીએ બીkને ક?ુ ં: ‘યાર, ગઈકાલે માVંુ નાટક એQુ ંX~[ુ ંક+ આખા ઑ"ડય�સના ંમ` ફાટ+લા ંજ રહ! ગયા.ં’ 

એ અશF છે. બીk અoભનMેી બોલી : ‘રોગ ચેપી છે એ ખVંુ, પરંH ુએટલા બધા લોકોને બગા]ુ ંસાથે આવ ેએ શF નથી.’ 

* 

િશSક : oચ�Dુ, આવતા જ�મમા ંH ુ ંPુ ંબનવા માગંે છે ? 

oચ�Dુ : સર, આવતા જ�મમા ંcુ ં�જરાફ બનવા મા�ં ુt.ં 

િશSક : oચ�Dુ, શા માટ+ H ુ ં�જરાફ બનવા માગં ેછે ? 

oચ�Dુ : એટલા માટ+ ક+ તમે મન ેલાફો ન માર! શકો ને ! 

* 

ભગવાન Gૃ�ણ, ઈ] ુo��ત અન ેગાધંીk આ Mણયેમા ંPુ ંસામનતા છે ? િશSક+ /છૂ2ુ.ં 

મિનયો ઊભો થઈન ેકહ+ Mણેય છે ન.ે. તો… છે ને Mણેય રXના "દવસ ેજ�~યા’તા સાહ+બ..! 

* 

છોકર! : "ડયર, આપણે Fા ંજઈ ર�ા છ!એ ? 

છોકરો : લ`ગ �ાઈવ પર ડાoલ�ગ. 

છોકર! : ત_ મને પહ+લથેી ક+મ ન ક?ુ ં? 

છોકરો : મન ેપણ હમણા ં�ેક ફ+ઈલ થઈ પછ! જ ખબર પડ!. 

* 

િપતા દ!કર!ના lેમીને કહ+ : cુ ંનથી ચાહતો ક+ માર! દ!કર! આખી �જ{દગી એક ગધેડા સાથે િવતાવ.ે 

lેમી : એટલા માટ+ જ તો cુ ંએન ેઅહ8થી લઈ જવા મા�ુ ંt.ં 

* 

નેતા એના પી.એ.ને : આટલા બધા ખલેાડ! �ટબોલને ક+મ લાત માર+ છે ? 

પી.એ : ગોલ કરવા. 

નેતા : ધH ્  તેર+ ક!, બોલ તો પહલ ેસે હ! ગોલ હa ઔર "કતના ગોલ કર|ગ ે? 

* 

પિત : ‘/Vુુષના kવનમા ંબે વાર એવી @�થિત આવે છે, 9યાર+ એ vીને સમk નથી શકતો.’ 

પ�ની : ‘Fાર+ – Fાર+ આવે છે આવી @�થિત ?’ 

પિત : ‘એકવાર લyન પહ+લા અન ેબીk વાર લyન પછ!.’ 

* 

કિપલ શમા�એ પ�નીન ેક?ુ,ં ‘જો મકાનમાoલક ઘર ભાડાના પસૈા માટ+ દરવાજો ખખડાવે છે. તેન ેH ુ ંકહ! દ+ ક+ cુ ંઘરમા ંનથી.’ 

પ�ની : ‘પણ, તમ ેકોઈ "દવસ 6ુ� ંનથી બોલતા.ં’ 

કિપલ : ‘એટલા માટ+ તો cુ ંતન ેમોકnુ ંt’ં 

* 

એક દો�ત : ‘cુ ંએટલો મોટો થઈ ગયો. પણ મન ેયાદ નથી ક+ cુ ંFાર+ય 6ૂ=ંુ બોEયો હ�.’ 

બીજો દો�ત : ‘હા, Hુ ંસા� ુ ંકહ+ છે, મોટ! �મરમા ંયાદશ@Uત પણ કમજોર થઈ Xય છે !’ 

* 

એક પMકાર+ એક બટેસમનેન ે/છૂ2ુ,ં ‘તમારો જ�મ"દવસ Fાર+ આવ ેછે ?’ 

બેટસમેન : ‘મારો જ�મ"દવસ નથી આવતો.’ 

પMકાર : ‘એQુ ંકઈ ર!ત ેબની શક+ ? જ�મ"દવસ તો બધાનો આવે છે ?’ 

‘એમા ંએQુ ંછે ન ેક+ cુ ંરાતના જ�મયો હતો. એટલે મારો જ�મ"દવસ નથી આવતો !’ 

* 

અિમત : ‘હમણા ંછેEલા ંપાચં "દવસથી અમાર! આખી ઓ"ફસ િપકિનક મનાવી રહ! છે.’ 
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Gૃણાલ : ‘એમ ? એ ક+વી ર!તે ?’ 

અિમત : ‘બોસ વકે+શન ઉપર ગયા છે.’ 
 

* 

એક ડૉUટર+ પોતાના ઘર+થી પોતાની હૉ@�પટલ પર નબંર લગા^યો. gલૂથી નબંર હૉ@�પટલ પર લાગવાને બદલે નેશનલ "�ક+ટ Uલબમા ં

લાગી ગયો. 

ડૉUટર+ /છૂ2ુ ં: ‘Pુ ં@�થિત છે ?’ 

‘બસ ! છેEલા બ ેબqયા છે, એ પણ જવાની તયૈાર!મા ંછે.’ "�ક+ટ Uલબના મેનજેર+ જવાબ આIયો. 

* 

બે િમMો સગંીતનો કાય��મ માણવા ગયલેા, થોડ!વાર પછ! એક િમMે બીXને કોણી માર!ને ક?ુ,ં ‘જો ને ! પેલો પહ+લી હરોળમા ંબઠેો છે ત ે

ક+વો �ઘ ેછે ! એને સગંીતમા ંસમજણ ન પડતી હોય તો અહ8 Pુ ંકામ આ^યો હશ ે?’ 

બીX િમM ેક?ુ,ં ‘અર+ ! O ુ ! આટલી વાત કરવા માટ+ તે માર! �ઘ બગાડ! !’ 

* 

ચમનના �Gૂલ "રSાવાળા ચાચા �Gૂલ પહ`ચી "રSામાથંી એક ^હ!લ કાઢવા લાyયા. 

ચમનાએ /છૂ2ુ,ં ‘ચાચા, "રSામાથંી એક ^હ!લ ક+મ કાઢ! ર�ા છો ?’ 

‘તન ેદ+ખાHુ ંનથી સામે બોડ� પર લh[ુ ંછે, પા"ક¡ગ ફોર Dુ ^હ!લસ� ઓનલી.’ ચાચાએ ^હ!લ કાઢતા જવાબ આIયો. 

* 

વજનના કાટંામા ંપિતએ િસ¢ો નાhયો. 

"ટ"કટ બહાર આવી. 

તેમા ંલh[ુ ંહH ુ.ં 

તમ ેlામાoણક છે, તમે lેમાળ છો, તમાVંુ ચા"ર£ય ઉમદા છે, તમ ેબાહોશ છો… 

‘અર+ 6ુઓ તો ખરા, તમાVંુ વજન પણ ખોDંુ છે !’ પ�ની બોલી ઊઠ!. 

* 

પિત : તારા િવના cુ ંએકલો રહ! શકતો નથી. 

પ�ની : એટલે તો cુ ંઈ¤રન ેlાથ�ના કVંુ t ંક+ તમન ેિવmરુ બનાવવાન ેબદલ ેમને િવધવા બનાવે. 

* 

શાતંાબહ+ન િપયર ગયા હતા. શાિંતલાલના અનેક પMો છતા ંપાછા આવવામા ંિવલબં કરતા હતા. 

છેવટ+ શાિંતલાલ ેએક [@ુUત કર!. તણે ેશાતંાબહ+નને પM લhયો. પMમા ંલh[ુ ંક+, ‘સામેવાળા સરલાબહ+ન માVંુ બcુ uયાન રાખ ેછે. રોજ 

ગરમ રસોઈ જમાડ+ છે અને d કાઈં જોઈHુ ંહોય તે આપી Xય છે.’ 

ટપાલ મળતા ંજ શાતંાબહ+ન ઘેર આવવા રવાના થયા. 

* 

પ�ની (પિતન ેઉ�સાહથી) : cુ ંZ[ટૂ!પાલ�રમા ંજઈને આવી ! 

પિત : ક+મ, પાલ�ર બધં હH ુ ં! 

* 

ડૉUટર : માથામા ંક+વી ર!તે વાy[ુ ં? 

દદ� : cુ ંમાર! હવાઈ ચIપલથી દ!વાલમા ંખીલી ઠોક! ર�ો હતો. 

ડૉUટર : એને અને આ વાy[ુ ંછે તેન ેPુ ંલાગેવળગ ે? 

દદ� : એ વખત ેઅમારા પાડોશીએ ક?ુ ંક+ Fાર+ક Fાર+ક "દમાગનો પણ ઉપયોગ કરો. 

* 

િપતા : બટેા, તાVંુ એડિમશન આ �Gૂલમા ંનહ8 થઈ શક+. 

/Mુ : ક+મ પIપા ? 

િપતા : �યા ંએક+ય સીટ ખાલી નથી. 

/Mુ : તમ ેએડિમશન કરાવી દો, સીટ cુ ંખાલી કરાવી દઈશ. 
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* 

પIપા : બટેા, કંઈ વાધંો નહ8. તાર! "ક�મતમા ંનાપાસ થવાYુ ંલh[ુ ંહશે. 

િપ�Dુ : પાપા, એ તો સાVંુ થ[ુ ંક+ cુ ંઆfુ ંવષ� ભ�યો નહ8, ન"હ તો બધી મહ+નત નકામી Xત. 

* 

એક અoભનતેાના વખાણ કરતા ંએક પMકાર+ એન ે/છૂ2 ુ,ં ‘આ "ફEમમા ંએક ડરપોક પિતની તમ ેd gિૂમકા િનભાવી છે, એ ખર+ખર દાદન ે

પાM છે. તમ ેઆટલી i¥ુક+લભર! gિૂમકાન ેઆટલી સરળતાથી કઈ ર!તે કર! શકો છો ?’ 

‘k, એનો ¦યે માર! પ�નીન ેXય છે !’ અoભનેતાએ Dૂંકો જવાબ આIયો. 

* 

ટ!ના : પIપા, kભન ેક+ટલા પગ હોય ? 

પIપા : એક પણ ન"હ. 

ટ!ના : તો મ~મી મને એમ ક+મ કહ+ છે ક+ ટ!ના તાર! kભ બc ુચાલ ેછે. 

* 

મગન : એવી એક વ�H ુબતાવો d એક વાર ઉપર Xય પછ! નીચ ેઆવતી નથી. 

છગન : માણસની �મર. 

* 

‘cુ ંતન ેપાચં છ વાર કહ! �Fૂો t,ં પરંH ુતે d રકમ ઉધાર લીધી છે, તે હk ]ધુી પાછ! નથી આપી.’ 

‘તે પણ દસ-બાર વાર માyયા પછ! જ ઉધાર આIયા હતા ને.’ 

* 

પIપા (ટ/નુ)ે : બXરમા ંuયાનથી ચાલવાYુ ંરાખ, નહ8તર કોઈ "દવસ મોટરગાડ! નીચે આવી જઈશ. 

ટ/એુ છાતી �લાવીને ક?ુ,ં ‘મારા ઉપરથી તો મોDંુ િવમાન પણ જHુ ંરહ+ છે, તમ ેમોટરગાડ!ની Fા ંવાત કરો છો ?’ 

* 

શેઠાણી : અર+ ! ગાડં! આટલી બધી વાર Fા ંકર! ? 

નોકરાણી : શેઠાણી ! cુ ંસીડ!ઓ ઉપરથી પડ! ગઈ હતી એટલ.ે 

શેઠાની : તો Pુ ંપડવામા ંઆટલી બધી વાર લાગ ે? 

* 

ડૉUટર : �ડા ¤ાસ લો અને પાચં વાર આઠ બોલો. 

દદ� (�ડો ¤ાસ લઈને) : ચાલીસ ! 

* 

નોકર : ઊઠો, ઊઠો સાહ+બ, ઘરમા ંચોર §સૂી ગયો છે. 

શેઠ : તે લોકોને કહ+ ક+ અ�યાર+ મને fબૂ �ઘ આવી રહ! છે. કાલ ેઆવ.ે 

* 

મિનયો પર!Sાખડંના દરવાd બેસી પર!Sા આપતો હતો. ]પુરવાઈઝર ફરતા ંફરતા ંમિનયાના પર!Sાખડં પાસે આ^યા. 

મિનયાન ેદરવાX પાસ ેબઠે+લો જોઈ /છૂ2ુ,ં “મિનયા, Hુ ંઅહ8 દરવાX પાસે બસેીને શા માટ+ પર!Sા આપ ેછે ?” 

“સાહ+બ, આ માર! એ�¨�સ એUઝામ છે.” 

* 

એક vી કાિછયાને કહ+તા હતી : જો શાકભાk ખરાબ નીકળશ ેતો રાધેંલા ંપાછા ંલાવીશ. 

કાિછયાએ જણા^[ુ ં: તો પછ! એમ કરજો. સાથે બચેાર રોટલીઓ પણ લેતા ંઆવજો. 

* 

એક ફ+"રયાએ Oમૂ પાડ! : ‘ચI/,ુ કાતરન ેધાર કઢાવો.’ 

�યાર+ એક [વુતીએ /છૂ2ુ ં: ‘Pુ ંઅ¢લન ેપણ ધાર કાઢો છો ?’ 

‘k હા’ ફ+"રયાએ ક?ુ ં: ‘પણ શરત એટલી ક+ તે તમાર! પાસે હોવી જોઈએ.’ 

* 

િશSક : તાર+ ક+ટલી Aગળ! છે ? 

િવ©ાથ� : દશ. 
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િશSક : શાબાશ, આ દશમાથંી ચાર Aગળ!ઓ જતી રહ+ તો તાર! પાસે Pુ ંરહ+શ ે? 

િવ©ાથ� : તો સર માર+ હોમવક� કરવાYુ ંરહ+શ ેન"હ ! 

 

oભખાર! : ’50 પૈસા આપો ભૈસાબ, Mણ "દવસથી ખાmુ ંનથી.’ 

કં6ૂસ : ’10 wિપયા આપીશ, પણ પહ+લા એ કહ+ ક+ 50 પૈસામા ંખાવાYુ ંFા ંમળે છે ?’ 

***** 

બે ગIપીદાસો વાતો કર! ર�ા હતા. 

એક+ ક?ુ ં: ‘9યાર+ cુ ંબમા�મા ંહતો �યાર+ �યા ંએક વાઘ ધસી આ^યો. એ વખત ેPુ ંકરQુ ંતેની મને કાઈં ગમ પડતી નહોતી એટલે મ_ તો 

પાણીની છાલક તેની Aખો અને મ` ઉપર માર! અન ેએ [@ુUત આખર કામ કર! ગઈ. વાઘ Hરુત જ �યાથંી ભાગી ગયો’ 

આ સાભંળ! બીજો ગIપીદાસ બોલી ઊઠયો : ‘હા. તjન સાચી વાત છે. cુ ંએ વખત ે�યાથંી જ પસાર થઈ ર�ો હતો. 9યાર+ એ વાઘ માર! 

તjન નkકથી પસાર થયો �યાર+ તનેી iછૂોને મ_ હાથ ફ+ર^યો �યાર+ ભીની હતી.’ 

******* 

પ�નીએ પિતને /છૂ2ુ ં: ‘9યાર+ આપણા નવા નવા લyન થયા હતા �યાર+ તો તમ ેમને fબૂ સરસ નામોથી બોલાવતા હતા dમ ક+, ‘માર! 

રસમલાઈ, માર! રબડ!, માર! બરફ!…. વગરે+..’ તો હવે તમ ેમને એ નામોથી ક+મ નથી બોલાવતા ?’ 

પિત : ‘હા, તે પણ Nૂધની મીઠાઈઓ આખર+ ક+ટલા "દવસ તાk રહ+ ?’ 

********** 

 

મગન : ‘બોલ છગન, તન ેબે િમિનટ માટ+ વડાlધાન બનાવે તો Pુ ંકર+ ?’ 

છગન : ‘મેગી બનાQુ.ં બી6ુ ંતો Pુ ંકVંુ બે િમિનટમા ં?’ 

મગન : ‘ધારો ક+ પાચં વષ� માટ+ બનાવ ેતો Pુ ંધાડ માર+ ?’ 

છગન : ‘ના ર+ બાપ, cુ ંના બYુ ંપાચં વષ� માટ+.’ 

મગન : ‘ક+મ ?’ 

છગન : ‘અર+, એટલી બધી મેગી ખાય કોણ ?’ 

***** 

ડોUટર : ‘સવાર+, બપોર+ અને રાMે ગોળ!ઓ બે yલાસ પાણી સાથે લશેો.’ 

દદ� : ‘ડૉUટર, ખર+ખર મન ેPુ ંબીમાર! છે ?’ 

ડૉકટર : ‘તમ ે/રૂHુ ંપાણી નથી પીતા.’ 

****** 

છાપરામાથંી પાણી ટપકHુ ંહHુ ંત ેબધં કરવા માટ+ છગને ક"ડયાન ેબોલા^યો. 

ક"ડયાએ /છૂ2ુ ં: ‘છાપVંુ ટપક+ છે એની ખબર Fાર+ પડ! ?’ 

છગન : ‘કાલે રાMે મન ે]પૂ /રૂો કરતા ંબ ેકલાક લાyયા �યાર+.’ 

***** 

પ�ની : ‘ ‘નાર!’ નો અથ� Pુ ંછે ?’ 

પિત : ‘ ‘નાર!’નો અથ� છે શ@Uત.’ 

પ�ની : ‘તો પછ! ‘/Vુુષ’નો અથ� Pુ ંછે ?’ 

પિત : ‘સહન શ@Uત.’ 

***** 

છોકર!વાળા : ‘અમાર+ એવો છોકરો જોઈએ છે d પાન, િસગાર+ટ, દાw કંઈ જ ન લતેો હોય, ફકત બાફ+nુ ંઅન ેઉકાળેn ુ ંખાતો હોય અન ે

"દવસ-રાત ભગવાનYુ ંભજન કરતો હોય.’ 

પ"ંડત : ‘એવો છોકરો તો તમન ેહો@�પટલના આઈ.સી.[.ુ િસવાય બીd Fાયં ન"હ મળે !…’ 

****** 

એક પહ+લવાન Nુબળા-પાતળા માણસની ધોલાઈ કર! ર�ો હતો. ભગેી થયેલી ભીડમાથંી એક માણસે /છૂ2ુ:ં 

‘ઉ�તાદ ! તમ ેઆ માણસન ેશા માટ+ મારો છો ?’ 

પહ+લવાને એ માણસને મારવાYુ ંચાn ુરાખતા ંજવાબ આIયો : ‘મારો અગરબªીનો ધધંો છે. આ માણસના છાપામા ંમ_ Xહ+રખબર આપી 
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હતી ‘પહ+લવાન છાપ અગરબªી’ અને એણ ેછાપી નાh[ુ-ં ‘અગરબªી છાપ પહ+લવાન…!’ 

***** 

]રુતીલાલો પ"ંડતને : ‘મન ેસ�ંGૃત શીખવો.’ 

પ"ંડત : ‘એ દ+વોની ભાષા છે.’ 

]રુતી : ‘એટલે જ તો શીખવી પડ+ ને ? મર!ને �વગ�મા ંગયો તો ?’ 

પ"ંડત : ‘ને નરકમા ંગયો તો ?’ 

]રુતી : ‘તો Fા ંવાધંો છે ? ]રુતી તો આવડ+ જ છે ને !’ 

****** 

માoલક તેના ંનોકરને : ‘અહ8 બc ુબધા મqછરો ગણગણી ર�ા ંછે, Hુ ંબધાને માર!ન ેપાડ! દ+.’ 

થોડ!વાર પછ!… 

માoલક : ‘અર+ રાi,ુ તન ેમ_ મqછરોન ેમાર! નાખંવાYુ ંક?ુ’ંHુ,ં ત_ હ6ુ ]ધુીએ ક[ુ\ નથી ?’ 

રાi ુ: ‘માoલક મqછરોને તો મ_ માર! નાhંયા. આ તો એમની પ�નીઓ છે, d િવધવા થયા પછ! રોઇ રહ! છે…..’ 

***** 

કલાસમા ં¬�ેkના િશSક બાળકો પાસે �જુરાતીમાથંી ¬�kેમા ંઅYવુાદ કરાવી ર�ા હતા.ં 

િશSક+ oચ{Dુને ક?ુ ં: ‘cુ ંતન ેમાર! નાખીશ’નો ¬�kેમા ંઅYવુાદ કર. 

oચ{Dુ : ‘¬�ેk ગ[ુ ંતલે લવેા, એકવાર મને હાથ તો અડાડ! 6ુઓ….!!!’ 

****** 

એક ^ય@Uતનો પગ લીલો થઇ ગયો, ડોUટર કહ+, ‘ઝરે ચડુ ંછે, કાપવો પડશ.ે.’ 

કાપી નાhયો..!! 

થોડા "દવસ પછ! બીજો પણ લીલો… 

તેન ેપણ કાIયો.. 

તે ^ય@Uત લાકડાના પગ પર આવી ગઈ…!! 

થોડા "દવસ પછ! લાકડાના પગ પણ લીલા..!! 

ડોUટર કહ+ : ‘હવે ખબર પડ!…!! તમાર! n ૂગંીનો રંગ Xય છે..!!’ 

****** 

ડૉUટર+ ®દયના દદ� �નુીલાલYુ ંચેકઅપ ક[ુ\ અન ેબોEયા, ‘હવે cુ ંતમને કાલે જોઈશ.’ 

�નુીલાલ, ‘તમ ેતો મને કાલ ેજોશો પરંH ુcુ ંપણ તમને કાલે જોઈ શક!શ ક+ નહ8 ?’ 

****** 

મો�Dુ પહ+લી વાર િવમાનમા ંબેઠો હતો. 

િવમાન રન-વે પર દોડ! ર?ુ ંહH ુ.ં મો�Dુને ��ુસો આ^યો એટલ ેએ પાયલોટ પાસ ેગયો અન ેક?ુ,ં 

‘એક તો પહ+લેથી જ મો�ુ ંથ[ુ ંછે અન ેહવ ેતમે બાય રોડ લઈ Xઓ છો !’ 

***** 

બારમા ધોરણમા ંનાપાસ થયેલા નયનેશે એના પIપાને ક?ુ,ં ‘ખરાબ અSરો નડ�ા, ન"હતર cુ ંપાસ થઈ Xત.’ 

‘પણ તારા અSર તો fબૂ જ સારા છે ન ે!’ પIપાએ ક?ુ.ં 

‘તમ ેગોઠવેલો d માણસ મને કાપલીઓ દ+વા આવતો હતો એના અSર બcુ ખરાબ હતા.’ 

****** 

માયાએ Nુકાન પર બોડ� હHુ ંતેમા ંવાqં[…ુ 

બનારસી સાડ! ૧૦ w. 

નાયલોન સાડ! ૮ w. 

કોટન સાડ! ૫ w. 

માયાએ fબૂ fશુ થઈને પિત પાસે આવીન ેક?ુ,ં ‘મન ે૫૦ wિપયા આપો. cુ ંદસ સાડ! ખર!દવા મા�ુ ંt.ં’ 

પિત, ‘uયાનથી વાચં આ સાડ!ની નહ8, ઈvીની Nુકાન છે.’ 

**** 
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ડોUટર, ‘તમાર! "કડની ફ+ઈલ થઈ ગઈ છે.’ 

મો�Dુ, ‘Pુ ંમXક કરો છો… માર! "કડની તો Fાર+ય �Gૂલ ેગઈ જ નથી.’ 

****** 

િશSક : ‘િવટામીન ‘સી’ સૌથી વધાર+ કઈ ચીજમા ંહોય છે ?’ 

બાળક : ‘મરચામા.ં’ 

િશSક : ‘એ કઈ ર!ત ે?’ 

બાળક : ‘મરચા ંખાવાની સાથે જ બધા સી-સી કરવા માડં+ છે.’ 

****** 

પ�નીએ પિતને /છૂ2ુ ં: ‘9યાર+ આપણા નવા નવા લyન થયા હતા �યાર+ તો તમ ેમને fબૂ સરસ નામોથી બોલાવતા હતા dમ ક+, ‘માર! 

રસમલાઈ, માર! રબડ!, માર! બરફ!…. વગરે+..’ તો હવે તમ ેમને એ નામોથી ક+મ નથી બોલાવતા ?’ 

પિત : ‘હા, તે પણ Nૂધની મીઠાઈઓ આખર+ ક+ટલા "દવસ તાk રહ+ ?’ 

******** 

‘સાભં±[ુ…ં.. ? પડોશીની દ!કર!ન ેિવ²ાનમા ં99 માક�સ આ^યા.’ 

‘અર+ વાહ, પણ એક માક� Fા ંગયો ?’ 

‘એ તમારો દ!કરો લઈ આ^યો.’ 

******** 

એક કિવએ પોતાની કિવતા વાચંવાની શw કર!. 

‘વરસાદ આવવા દો !’ 

અચાનક બધા ¦ોતાઓ ઊભા થઈન ેચાલવા લાyયા. કિવએ નવાઈ પામીને /છૂ2ુ ં: ‘અર+ બધા આમ Fા ંXઓ છો ?’ 

‘છMી લવેા !’ જતા ંજતા ંએક ¦ોતાએ ક?ુ.ં 

******** 

 

મગન : ‘બોલ છગન, તન ેબે િમિનટ માટ+ વડાlધાન બનાવે તો Pુ ંકર+ ?’ 

છગન : ‘મેગી બનાQુ.ં બી6ુ ંતો Pુ ંકVંુ બે િમિનટમા ં?’ 

મગન : ‘ધારો ક+ પાચં વષ� માટ+ બનાવ ેતો Pુ ંધાડ માર+ ?’ 

છગન : ‘ના ર+ બાપ, cુ ંના બYુ ંપાચં વષ� માટ+.’ 

મગન : ‘ક+મ ?’ 

છગન : ‘અર+, એટલી બધી મેગી ખાય કોણ ?’ 

******** 

ડોUટર : ‘સવાર+, બપોર+ અને રાMે ગોળ!ઓ બે yલાસ પાણી સાથે લશેો.’ 

દદ� : ‘ડૉUટર, ખર+ખર મન ેPુ ંબીમાર! છે ?’ 

ડૉકટર : ‘તમ ે/રૂHુ ંપાણી નથી પીતા.’ 

******** 

િશSક : ‘કોઈ એQુ ંવાF બનાવો dમા ંઉNૂ� , "હ{દ!, પXંબી, ¬�ેk બmુ ંઆવે.’ 

ટ/ ુ: ‘ઈ¥ક દ! ગલી વીચ નો એ�¨!…’ 

******** 

સાય�સના lોફ+સર : ‘ઓUસીજન ક! ખોજ 1773 મ_ cઈુ થી.’ 

સ�તા : ‘થે�ક ગોડ….. મb ઉસ સે પહ+લ ેપદૈા હોતા તો મર Xતા !’ 

******** 

ભારત ેમગંળ �હ પર મોકલેnુ ંઅવકાશયાન એટnુ ંધીiુ ંધીiુ ંXય છે ક+ 9યાર+ ત ેમગંળ �હ પર ઉતરશે �યા ં]ધુીમા…ં… "દપક 

ચોરસીયા ક+મેરામેન iકુ+શ સાથે એYુ ંકવર+જ કરવા અગાઉથી પહ`ચી ગયા હશ ે! 

******** 

પ�ની : તમને શરમ નથી આવતી….cુ ંએક કલાકથી બોલી રહ! t ંઅન ેતમે દર િમનીટ+ બગાસા ંખાઓ છો………. 

પિત : cુ ંબગાસા ંનથી ખાતો……..cુ ંકંઇક કહ+વાનો lય�ન કVંુ t…ં 

******** 
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એક ^ય@Uતન ેકાનમા ંચળ આવી એટલે એણ ેકાનમા ંચાવી ફ+રવવાYુ ંશw ક[ુ\. થોડો સમય વી�યા પછ! એક ^ય@Uતએ ક?ુ,ં’ભાઈસાબ ! જો 

�ટાટ� ન થાય તો ધ¢ો માર! દ� ?’ 

******** 

મે�ટલ હો@�પટલના ડૉUટર+ એની પ�નીને ક?ુ ં: ‘આ પાગલોની સાથ ેરહ!ને cુ ંઅડધો પાગલ થઈ ગયો હો� એQુ ંલાગ ેછે.’ 

પ�ની : ‘Fાર+ક તો કોઈ કામ /Vંુૂ કરો.’ 

******** 

એક ^ય@Uત ડૉકટર પાસે ગઈ અન ેક?ુ ં: ‘હવે મારાથી પહ+લા dટnુ ંકામ નથી થHુ.ં’ ડૉકટર+ બધા ટ+�ટ કયા� અને ક?ુ ં: ‘રોગ તો કઈં નથી, 

તમ ેઆળ] ુથઈ ગયા છો.’ 

દદ� : ‘આ વ�Hનુ ેતમે ડૉકટર! ભાષામા ંકહો dથી cુ ંમાર! પ�નીને સમXવી શGંુ.’ 

******** 

છાપરામાથંી પાણી ટપકHુ ંહHુ ંત ેબધં કરવા માટ+ છગને ક"ડયાન ેબોલા^યો. 

ક"ડયાએ /છૂ2ુ ં: ‘છાપVંુ ટપક+ છે એની ખબર Fાર+ પડ! ?’ 

છગન : ‘કાલે રાMે મન ે]પૂ /રૂો કરતા ંબ ેકલાક લાyયા �યાર+.’ 

******** 

પ�ની : ‘ ‘નાર!’ નો અથ� Pુ ંછે ?’ 

પિત : ‘ ‘નાર!’નો અથ� છે શ@Uત.’ 

પ�ની : ‘તો પછ! ‘/Vુુષ’નો અથ� Pુ ંછે ?’ 

પિત : ‘સહન શ@Uત.’ 

******** 

છોકર!વાળા : ‘અમાર+ એવો છોકરો જોઈએ છે d પાન, િસગાર+ટ, દાw કંઈ જ ન લતેો હોય, ફકત બાફ+nુ ંઅન ેઉકાળેn ુ ંખાતો હોય અન ે

"દવસ-રાત ભગવાનYુ ંભજન કરતો હોય.’ 

પ"ંડત : ‘એવો છોકરો તો તમન ેહો@�પટલના આઈ.સી.[.ુ િસવાય બીd Fાયં ન"હ મળે !…’ 

******** 

વો³સ-અપ પર છોકરાએ પોતાની ગલ�e+�ડને મેસજે કય� : ‘Fા ંછે H ુ ં?’ 

છોકર! : ‘અ�યાર+ મારા પIપાની બી.એમ.ડબE[ ુકારમા ં�ાઈવર મને કલબમા ંછોડવા જઈ ર�ો છે. cુ ંસાdં મળ!શ. H ુ ંFા ંછે ?’ 

છોકરો : ‘અમદાવાદની સીટ! બસમા ંતાર! પાછળની સીટ પર બેઠો t ંઅને હા, મ_ તાર! ટ!"કટ લઈ લીધી છે, એટલે Hુ ંલતેી નહ8…..’ 

******** 

સર : ‘ચં́ �Iુત મૌયા� કોણ હતા ?’ 

િવ©ાથ� : ‘સર, ગણપિત બાIપા મૌયા� ના ભાઈ હશ ે!’ 

****** 

સેમસગં ેપહ+લા ં‘એસ-Dુ’ મોડલ બહાર પાડુ,ં પછ! ‘એસ-µી’ અને હવે ‘એસ-ફોર’. 

લાnયુાદવ કહ+ છે : ‘અગર હમ ર+લવે મMંી હોતા તો સેમસગં પે કોપીરાઈટ કા ક+સ કર દ+તા ! હમર+ સાર+ �લીપર કોચ કા નામ �રૂાતે 

હa…..’ 

****** 

તfભુા નોકર! માટ+ ઈ�ટર^[ ુઆપવા ગયા. 

‘મે આઈ કમ ઈન ?’ 

ઑ"ફસર : ‘વેઈટ Iલીઝ…’ 

તfભુા : ’76 "કલો 500 �ામ. Pુ ંસાહ+બ, જોખી જોખીને નોકર! દ+વા બઠેા છો ?’ 

****** 

કાઉ�સેલર : ‘દર+ક લyન એક “વક�શોપ” હોય છે !’ 

પિત : ‘હા, પિત ‘વક� ’મા ં^ય�ત રહ+ છે, ‘શૉપ’મા.ં’ 

****** 

 

છગન : ‘આd તો અિમતાભ બqચના ઘર+ ફોન લાગી ગયો.’ 

મગન : ‘હોય કાઈં તમેય Pુ ંફ|કાફ|ક કરો છો !’ 
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છગન : ‘ના, ના ઐ¤યા�એ જ ક?ુ-ં “તમારો ફોન lિતSામા ંછે, Gૃપા કર! ચાn ુરાખો !’ 

****** 

કિવ : ‘]તૂલેી હોય તો સપYુ ંમોકલ, Xગતી હોય તો તાર! યાદ મોકલ, હસતી હોય તો fશુી મોકલ, રડતી હોય તો A] ુમોકલ….’ 

lેિમકા : ‘વાસણ ધો� t,ં ·ઠવાડ મોકnુ ં?’ 

****** 

કારoગલ [sુમા ંલડાઈ લડનારો એક જવાન પોતાના ગામડાની �Gૂલમા ંગયો. �Gૂલના િl�સીપાલ સ�તાએ છોકરાઓ આગળ એની 

ઓળખાણ આપતા ંક?ુ ં: 

‘ઈન સે િમoલયે, યે હa કારoગલ [sુ ક+ શહ!દ !’ 

****** 

પ�ની : ‘તન ેતો કહ+તા હતા ક+ લyન પછ! cુ ંતને ડબલ lેમ કર!શ ! તો હવે ક+મ નથી કરતા ?’ 

પિત : ‘મન ેથોડ! ખબર હતી ક+ લyન તાર! જોડ+ જ થશ ે!’ 

****** 

શરાબી : ‘સોચ રહા cુ ંશરાબ છોડ Nંૂ.’ 

Nૂસરા શરાબી : ‘તો છોડ દ+ ના !’ 

શરાબી : ‘મગર "કસ ક+ પાસ છો�ુ ં? મેર+ સાર+ દો�ત િપય¢ડ હa !’ 

****** 

ભગવાન (નક�મા ંજોઈને) : ‘અહ8 તો બધા જલસા કર+ છે ! એમન ેMાસ ક+મ નથી થતો ?’ 

યમરાજ : ‘ભગવાન, એ બધા હો�ટ+લવાળા છે. મારા બટેા ગમે �યા ંસટે થઈ Xય છે !’ 

****** 

oભખાર! : ‘માk, ખાવા માટ+ રોટલી આપોન.ે’ 

માk : ‘હમણા ંતયૈાર નથી. પછ! આવd.’ 

oભખાર! : ‘ઠ!ક છે, થઈ Xય એટલ ેમને મોબાઈલ પર િમસકોલ મારજો.’ 

માk : ‘અર+ િમસ કોલ Pુ ંકામ ? રોટલી બની Xય એટલ ેફ+સOકુ પર અપલોડ કર! દઈશ !’ 

****** 

કિવ : ‘દો�ત, એવી ચા પીવડાવ ક+ રોમે રોમે દ!વા થઈ Xય !’ 

ચાવાળો : ‘સાહ+બ, ચામા ંNૂધ નાfુ ંક+ તેલ ?’ 

****** 

[વુાન : ‘ક+ટલા ંવષ� થયા ંતને ?’ 

[વુતી : ‘વીસ વષ�.’ 

[વુાન : ‘અર+ પાચં વષ� પહ+લા ંપણ ત_ વીસ જ ક�ા ંહતા ં!’ 

[વુતી : ‘પહ+લથેી જ cુ ંવચનની પા¢! t.ં’ 

****** 

સતંા 1લી એિlલ ેબસમા ંચઢ¸ો. 

ક�ડકટર+ "ટ"કટ માગી. સતંાએ 10 wિપયા આપી "ટ"કટ લીધી અને બોEયો : ‘એિlલ �લ. માર! પાસ ેબસનો પાસ છે.’ 

****** 

વાદંાને જોઈન ેપિતએ હાથમા ંઝા�ુ લીmુ.ં વાદંાને માર! નાખવા જતો હતો �યા ંવાદંો બોEયો : ‘માર! નાખ મને માર! નાખ… કાયર, તને 

માર! ઈષા� આવે છે કારણ ક+ તારા કરતા ંતાર! પ�ની મારાથી વm ુડર+ છે.’ 

****** 

િશSક : ર+"ડયો અને �[ઝૂપેપરમા ંPુ ંફ+ર છે ? 

િવ©ાથ� : �[ઝૂપેપરમા ંખાવાYુ ંવ8ટાળ!ન ેરાખી શકાય છે. 

****** 

આmિુનક લyનો ક+વા હશે ? એક નiનૂો…. 

પ"ંડત : ‘Pુ ંતમે બનં ેફ+સOકુ પર તમાVંુ �ટ+³સ બદલીને મે"રડ કરવા તયૈાર છો ?’ 

[વુક-[વુતી : ‘હા, અમે તૈયાર છ!એ.’ 
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પ"ંડત : ‘બસ, તો લyન થઈ ગયા ં!’ 

****** 

[વુતી પરફ¹મુ લગાવીને બસમા ંચઢ! એટલે [વુક+ કોમે�ટ કર! : 

‘આજકાલ "ફનાઈલનો ઉપયોગ વm ુથાય છે.’ 

[વુતી : ‘તોય માખો પીછો નથી છોડતી….’ 

****** 

 

મો�Dુ એની ગલ�e+�ડને ફરવા લઈ ગયો. fબૂ સરસ હોટલમા ંજ~યા પછ! એણ ેક?ુ ં: 

‘cુ ંતન ેકંઈક કહ+વા મા�ુ ંt.ં નારાજ તો નહ8 થાય ને ?’ 

ગલ�e+�ડ : ‘નહ8, નહ8; કહો Pુ ંકહ+વા માગો છો ?’ 

મો�Dુ : ‘આ oબલ અડmુ ંઅડmુ ંકર! લઈએ ?’ 

****** 

ઘરમા ંચોર આ^યા અન ેજયની પ�નીન ે/છૂ2ુ ં: 

‘તાVંુ નામ Pુ ંછે ?’ 

પ�ની : ‘સાિવMી.’ 

ચોર : ‘માર! માતાYુ ંનામ પણ સાિવMી હHુ.ં cુ ંતન ેનહ8 માVંુ. તારા પિતYુ ંનામ Pુ ંછે ?’ 

જય : ‘આમ તો માVંુ નામ જય છે, પણ lેમથી લોકો મને ‘સાિવMી’ જ કહ+ છે.’ 

****** 

િપ�Dુ : ‘યાર, બધા �નુેગારો �નુો કયા� પછ! તેમની Aગળ!ઓના ંિનશાન ક+મ છોડ! Xય છે ?’ 

મો�Dુ : ‘મન ેલાગે છે ક+ ત ેબધા અભણ હશે, ન"હતર સહ! છોડ!ન ેXય ને ?!’ 

****** 

મો�Dુ : ‘િપ�Dુ, તન ેખબર છે મ"ંદરની બહાર ચપંલ રાખવામા ંઅન ેિમસ કોલ આપવામા ંકઈ વાત સમાન છે ?’ 

િપ�Dુ : ‘ના, ખબર નથી.’ મો�Dુ : ‘બનેંમા ંડર લાગે છે ક+ કોઈ ઉપાડ! ન લ.ે’ 

****** 

જય અન ેિવજય બનં ેસગા ભાઈઓ એક જ કલાસમા ંભણતા હતા. 

િશSક : ‘તમ ેબનંએે િપતાkના ંનામ અલગ-અલગ ક+મ લhયા ંછે ?’ 

જય-િવજય : ‘મૅડમ, પછ! તમે અમને એમ કહો છો ક+ અમ ેનકલ કર!એ છ!એ…..’ 

****** 

િપતા : ‘બટેા, એક સરસ 6ૂઠ બોલ. જો મને ગમશ ેતો cુ ંતન ેપાચં wિપયા આપીશ.’ 

દ!કરો : ‘લો, ક+વી વાત કરો છો ? હમણા ંતો તમ ેદસ wિપયા ક�ા હતા….’ 

****** 

kવનની "ફલોસોફ!… 

kવનમા ંહમંશેા ંયાદ રાખજો ક+…… 

એક પેન ખોવાય તો નવી લાવી શકાય છે, પરંH ુજો પનેYુ ંઢાકંણ ખોવાય તો તે બXરમાથંી નQુ ંલાવી શકાH ુ ંનથી….. 

****** 

મા�ટર "ડ�ીના પદવીદાન સમારંભમા ંએº�જિનય"ર{ગ �Dુડ�ટ+ ક+વી �પીચ આપવી જોઈએ ? 

�Dુડ�ટ : ‘સૌથી પહ+લા ંતો માર+ ‘�ગુલ’નો આભાર માનવાનો. �યાર બાદ ‘કોપી-પે�ટ’ ]િુવધાનો અને છેEલ ે‘ઝરેોUસ’ મશીનનો fબૂ fબૂ 

આભાર. થ�ેક[…ુ.’ 

****** 

િl�સીપાલ : ‘જો સાચા "દલથી ઈ¤રન ેlાથ�ના કરવામા ંઆવ ેતો આપણી ગમ ેતવેી ઈqછા /રૂ! થાય છે.’ 

�Dુડ�ટ : ‘જવા દો ને સાહ+બ, જો એQુ ંહોત તો તમ ેમારા સસરા હોત !’ 

****** 

એક છોકરો ઘરની બહાર મોટા છરા વડ+ રમતો હતો. �યાથંી પસાર થઈ રહ+લા એક કાકાએ ક?ુ ં: ‘બટેા, આવી ખતરનાક ચીજ વડ+ તારા 

dવા બાળક+ રમQુ ંના જોઈએ.’ 

છોકરો : ‘તમને ખબર છે ? મારા દાદા 105 વરસ ]ધુી k^યા હતા.’ 
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કાકા : ‘ક+વી ર!ત ે?’ 

છોકરો : ‘એ બીXની વાતમા ંમા»ુ ંનહોતા મારતા એટલે !’ 

****** 

સ�તા : ‘જો cુ ંકોફ! પી� તો મન ે�ઘ જ ના આવ.ે’ 

બ�તા : ‘માVંુ �mુ ંછે, cુ ં�ઘી X� તો પછ! મારાથી કોફ! જ ના પીવાય.’ 

****** 

ઈિતહાસના સર oબમાર પડ�ા. સાય�સના સર+ ઈિતહાસYુ ંપેપર કાઢ2 ુ.ં 

પહ+લો જ સવાલ કંઈક આ lમાણ ેહતો : ‘બાkરાવ પે¤ાની આGૃિત દોરો અન ેતનેા િવિવધ ભાગોના ંનામો લીટ!ઓ દોર!ને દશા�વો !’ 

****** 

ડૉUટર : ‘તમારો માથાનો Nુઃખાવો ક+મ છે ?’ 

દદ� : ‘એ તો હમણા ંિપયરમા ંછે….’ 

****** 

+̈નમા ંપા"ટ[ુ ંમા[ુ\ હH ુ ં: ‘oબના "ટ"કટ યાMા કરનવેાલે હોિશયાર…..’ 

બ�તા કહ+ : ‘વાહ k વાહ ! ઔર "ટ"કટ લેનવેાલે O ુ ?’ 

****** 

ટ!ચર : ‘આd િવ¤Yુ ંપયા�વરણ એટnુ ંlNૂિષત થઈ ગ[ુ ંછે ક+ આવનાર! પેઢ!ના ંબાળકોને વાઘ, િસ{હ, kરાફ, ગ_ડા dવા ંlાણીઓ કદ! 

જોવા જ ન"હ મળે.’ 

ટ!Y ુ: ‘તો અમ ેએમા ંPુ ંકર!એ ? બોલો, અમે કોઈ "દવસ એવી ફ"રયાદ કર! ક+ અમન ેડાયનાસોર નથી જોવા મળતા ?’ 

****** 

પ�ની : ‘કcુ ંt ંસાભંળો છો ?’ 

પિત : ‘હ…ં..’ 

પ�ની : ‘અ�યાર+ માક¼ટમા ંતેk ઘણી છે. તમ ેlોપટ�મા ંઈ�વ�ેટ કરો….’ 

પિત : ‘પહ+લા ંH ુ ંlોપર-ટ! (ચા) તો બનાવતા શીખ, પછ! મને lોપટ�ની િશખામણ આપd…!’ 

****** 

છગન (ડોUટર સાહ+બને) : ‘મન ેછેEલા પદંર "દવસથી મારા પલગં નીચે કોઈ હોય એવો ભાસ થાય છે. તેની દવા Pુ ં? અને ખચ� ક+ટલો 

થશ ે?’ 

ડૉUટર : ‘દસ હXર.’ 

થોડા "દવસો પછ! ડોUટર સાહ+બને ર�તામા ંછગન મ±યો. 

ડોUટર : ‘છગનભાઈ, તમ ેતો પછ! આ^યા જ નહ8.’ 

છગન : ‘સાહ+બ 100 w.મા ંપતી ગ[ુ.ં’ 

ડૉUટર : ‘ક+વી ર!ત ે?’ 

છગન : ‘િમvીને બોલાવીન ેપલગંના ચાર પાયા કપાવી નાhયા !’ 

****** 

છોકર! : ‘Hુ ંમન ેlેમ કર+ છે ?’ 

છોકરો : ‘હા, વહાલી.’ 

છોકર! : ‘Hુ ંમારા માટ+ મર! શક+ ?’ 

છોકરો : ‘ના, cુ ંઅમરlેમી t.ં’ 

****** 

 

રાi ુઝાડ પર �ધો લટકતો હતો. ¥યાiએુ આ જો[ુ.ં 

એટલે /છૂ2ુ ં: ‘Hુ ંઝાડ પર �ધો થઈન ેક+મ લટક! ર�ો છે ?’ 

¥યાi ુ: ‘માથાના Nુઃખાવાની ગોળ! ખાધી છે, તે Fાકં પેટમા ંન જતી રહ+ એટલે….’ 

****** 

અબજોપિત જય પોતાના ¦ીમતં િમM વીVુને કહ! ર�ો હતો ક+ ‘cુ ંસવાર+ માર! કારમા ંબેસીન ેનીક½ં તો સાજં ]ધુીમા ંમાર! અડધી િમલકત 

પણ ન જોઈ શGંુ.’ 
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વીVુ : ‘એમા ંકઈ મોટ! વાત છે. માર! પાસ ેપણ એવી ખટારા કાર છે.’ 

****** 

દાતંના ડૉકટર : ‘તમારો દાતં કાઢ! નાખવો પડશ.ે’ 

દદ� : ‘ક+ટલા પૈસા થશે ?’ 

ડૉUટર : ‘પાચં સો wિપયા.’ 

દદ� : ‘આ પચાસ wિપયા લો. દાતંન ેઢ!લો કર! દો, પછ! તો cુ ંXત ેકાઢ! લઈશ….’ 

****** 

મો�Dુ : ‘જો cુ ંબસમા ંચ¾ું ક+ બસ માર! પર ચઢ+, એમા ંફ+ર Pુ ં?’ 

િપ�Dુ : ‘કોઈ ફ+ર નહ8. બનેંમા ં"ટ"કટ તો તાર! જ કપાશ.ે’ 

****** 

મો�Dુના માથામાથંી લોહ! નીકળ! ર?ુ ંહH ુ.ં 

િપ�Dુ : ‘આQુ ંક+વી ર!તે થ[ુ ં?’ 

મો�Dુ : ‘મોટો હથોડો લઈ દ!વાલ તોડ! ર�ો હતો �યાર+ બા/એુ ક?ુ ંFાર+ક ખોપર!નો ઉપયોગ કર…’ 

****** 

ટ!ના : ‘અચાનક Hુ ંબc ુબચત કરવા માડં! છે ને કંઈ….!’ 

મીના : ‘હા, મારા પિતની છેEલી ઈqછા એ જ હતી. �બૂતી વખત ેતઓે એમ જ કહ+તા ર�ા, “બચાવો…બચાવો….”’ 

****** 

લyનkવનની સફળતાYુ ંરહ�ય માM Mણ જ શZદોમા ંરહ+n ુ ંછે : 

‘ઓક+, ખર!દ! લે….’ 

****** 

પેસ�ેજર : ‘જો બધી જ +̈ન મોડ! જ હોય તો ટાઈમટ+બલનો શો ફાયદો ?’ 

�ટ+શન મા�તર : ‘બધી +̈ન સમયસર હોય તો, વેઈ"ટ{ગ wમનો શો ફાયદો ?’ 

****** 

બૉસ : ‘અમે એક એવા કમ�ચાર!ની શોધમા ંછ!એ d fબૂ જવાબદાર હોય.’ 

ઉમદેવાર : ‘તમાર! શોધ /રૂ! થઈ ગઈ સમજો. આ પહ+લા ંcુ ંd કંપનીમા ંહતો �યા ંકોઈ પણ gલૂ થાય તનેે માટ+ cુ ંજ જવાબદાર રહ+તો…’ 

****** 

માoલક : ‘આd ત_ રોટલી પર વધાર+ ઘી લગાવી દ!mુ ંછે.’ 

નોકર : ‘gલૂ થઈ ગઈ…. કદાચ મ_ તમને માર! રોટલી આપી દ!ધી છે….’ 

****** 

મો�Dુનો પગ gરૂો પડવા માડં�ો એટલ ેડૉUટર પાસે ગયો. 

ડૉUટર+ પગ જોઈન ેક?ુ ં: ‘ઝરે ચડ! ગ[ુ ંછે… કાપી નાખંવો પડશે….’ 

ડૉUટર+ પગ કાપી નાખીન ેનકલી પગ બેસાડ! દ!ધો. 

થોડા "દવસમા ંનકલી પગ gરૂો પડવા માડં�ો. 

ડૉUટર : ‘હવે તાર! બીમાર! સમજમા ંઆવી. તારા �જ�સનો રંગ લાગી Xય છે….’ 

****** 

િશSક : ‘"દEહ!મા ંGુHબુ િમનાર છે.’ 

મો�Dુ કલાસમા ં]ઈૂ ગયો હતો. િશSક+ એને જગાડ�ો અને ��ુસામા ંઆવીને /છૂ2ુ ં: 

‘મ_ હમણા ંPુ ંક?ુ ં?’ 

મો�Dુ �ઘમાથંી ઊઠ�ો અન ેબોEયો : ‘"દEહ!મા ંGુªા બીમાર છે.’ 

****** 

એક મqછર છગનને "દવસે કરડુ.ં 

છગને એને /છૂ2ુ ં: ‘Hુ ંતો રાM ેકરડ+ છે ને ? આd "દવસ ેક+મ ?’ 

મqછર : ‘Pુ ંકVંુ ? ઘરની પ"ર@�થિત બc ુખરાબ છે…. આજકાલ ઑવરટાઈમ કરવો પડ+ છે…!’ 

****** 
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[વુતી : ‘કાલે મારો બથ�-ડ+ છે.’ 

[વુક : ‘એડવા�સમા ંહ+પી બથ�-ડ+.’ 

[વુતી : ‘Pુ ંoગ�ટ આપીશ ?’ 

[વુક : ‘Pુ ંજોઈએ ?’ 

[વુતી : ‘"ર{ગ.’ 

[વુક : ‘"ર{ગ આપીશ, પણ ફોન નહ8 ઉપાડતી. એમા ંબલેે�સ નથી.’ 

****** 

િપ{ક! : ‘પાડોશીની દ!કર!ને િવ²ાનમા ં99 માUસ� આ^યા.’ 

oબ¿ : ‘અર+ વાહ ! અને એક માક� Fા ંગયો ?’ 

િપ{ક! : ‘એ આપણો દ!કરો લા^યો છે…!’ 

****** 

સતંા : ‘આ ડૉUટરો ઑપર+શન કરતા ંપહ+લા ંદદ�ને બહેોશ ક+મ કર! દ+ છે ?’ 

બતંા : ‘જો દર+ક ^ય@Uત ઑપર+શન કરવાYુ ંશીખી Xય તો પછ! એમનો ધધંો ક+વી ર!તે ચાલે ?’ 

****** 

[વુતી : ‘જોd તન ેતો નરકમા ંપણ જyયા નહ8 મળે.’ 

[વુક : ‘ભલે ને ! કોઈ oચ{તા નહ8. કારણ ક+ cુ ંપણ બધી જyયાએ તાર! સાથે આવવા નથી માગતો !’ 

****** 

‘Hુ ંતો બc ુસરસ @�વિમ{ગ કર+ છે…. Fા ંશીhયો ?’ 

‘પાણીમા…ં બીd Fા ં?’ 

****** 

એક ર+�ટોર�ટમા ં�ાહક+ વેઈટરને /છૂ2ુ ં: 

‘એક કૉફ! ક+ટલાની છે ?’ 

‘પચાસ wિપયાની…..’ 

‘આટલી બધી મ`ઘી ! સામેની Nુકાનમા ંતો પચાસ પસૈાની છે….’ 

વેઈટર : ‘એ તો ફૉટોકૉપીની Nુકાન છે…. જરા બોડ� તો બરાબર વાચંો !’ 

****** 

એક પહ+લવાન Nુબળા-પાતળા માણસની ધોલાઈ કર! ર�ો હતો. ભગેી થયેલી ભીડમાથંી એક માણસે /છૂ2ુ:ં 

‘ઉ�તાદ ! તમ ેઆ માણસન ેશા માટ+ મારો છો ?’ 

પહ+લવાને એ માણસને મારવાYુ ંચાn ુરાખતા ંજવાબ આIયો : ‘મારો અગરબªીનો ધધંો છે. આ માણસના છાપામા ંમ_ Xહ+રખબર આપી 

હતી ‘પહ+લવાન છાપ અગરબªી’ અને એણ ેછાપી નાh[ુ-ં ‘અગરબªી છાપ પહ+લવાન…!’ 

**** 

 

પI/ ુએક વખત પેIસી સામ ેરાખીન ેઉતર+લી કઢ! dQુ ંમ` કર!ને બઠેો હતો. એટલામા ં�યા ંગI/ ુઆવી ચઢ¸ો. ગI/ ુપેIસી ગટગટાવી 

ગયો અને બોEયો : 

‘ક+મ પI/ ુઉદાસ દ+ખાય છે ?’ 

પI/ ુરડતા ંમ`એ બોEયો, ‘આd "દવસ જ સાવ ખરાબ છે. સવાર+ ઘરવાળ! જોડ+ ઝઘડો થયો, ર�તામા ંકાર પચંર થઈ ગઈ, ઑ"ફસ મોડ+ 

પહ`qયો તો શેઠ�ાએ બ-ેચાર સભંળાવી અન ેનોકર!માથંી નીકાળ! દ!ધો અન ેહવે મરવા માટ+ d પેIસીમા ંઝરે નાખીને બઠેો તો એ પણ H ુ ં

પી ગયો….’ 

**** 

છગનના ઘર+ ચોર આ^યા. 

તેઓએ "હ{દ!મા ંછગનન ે/છૂ2ુ ં: ‘સોના કહા ંહa ?’ 

�ઘણશી છગન �ઘમા ંજ બોEયો : ‘અEયા આટલી બધી તો જyયા છે, 9યા ંમરk પડ+ �યા ં]ઈૂ X ને. અડધી રાત ેOમૂો શનેો પાડ+ છે !’ 

**** 
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કંઈ ક+ટલીય છોકર!ઓ સપના ંજોતી હોય છે ક+ એક "દવસ એક રાજGુમાર ઘોડા પર સવાર થઈને આવશ…ે. 

ખર+ખર ! હવે પે̈ ોલના ભાવ જોતા ંએ સપYુ ંસાકાર થાય એવા "દવસો નkક આવી ર�ા ંછે… 

**** 

છગન : ‘kવનમા ંમાM બ ેશZદો જો યાદ રાખીશ તો અનકે દરવાX fલૂી જશ.ે’ 

મગન : ‘એ વળ! Fા બ ેશZદો ?’ 

છગન : ‘PUSH’ અને ‘PULL’ 

**** 

પિત : ‘Pુ ંH ુ ંમારા kવનનો ચાદં બનવા માગંે છે ?’ 

પ�ની (ઉ�સાહથી) : ‘હા…હા….!’ 

પિત : ‘તો મારાથી 1 લાખ 86 હXર માઈલ Nૂર રહ+d !’ 

**** 

કમ�ચાર! : ‘સાહ+બ, જબરજ�ત ટ+�શન છે ! માર! પ�ની કહ+ છે ક+ વેક+શનમા ંકા¥મીર લઈ Xવ.’ 

બૉસ : ‘સૉર! ! રX ન"હ મળે.’ 

કમ�ચાર! : ‘થે�ક[ ૂસર ! મન ેખાતર! હતી ક+ સકંટ સમય ેતમે જ મદદ કરશો !’ 

**** 

છગન : ‘સાહ+બ, તાdતરમા ંમારા ંલyન થયા ંછે, કંઈક પગારવધારો કરો તો મહ+રબાની !’ 

બૉસ : ‘d ઘટના ઑ"ફસ બહાર ઘટ+ ત ેમાટ+ ઑ"ફસ જવાબદાર નથી.’ 

**** 

]રુતીલાલો પ"ંડતને : ‘મન ેસ�ંGૃત શીખવો.’ 

પ"ંડત : ‘એ દ+વોની ભાષા છે.’ 

]રુતી : ‘એટલે જ તો શીખવી પડ+ ને ? મર!ને �વગ�મા ંગયો તો ?’ 

પ"ંડત : ‘ને નરકમા ંગયો તો ?’ 

]રુતી : ‘તો Fા ંવાધંો છે ? ]રુતી તો આવડ+ જ છે ને !’ 

**** 

Nુકાનના પા"ટયા ંકદ! uયાનથી વાqંયા છે ? 6ુઓ : 

(1) ગાધંી હ+ર�+સર 

(2) મºEલકા ટ+Uસટાઈલ 

(3) સલમાન મેર+જZ[રુો 

(4) રાખી સાવતં સ�સગં મડંળ 

**** 

આજના [વુાનોએ આજના Qsૃોન ેમાન અન ેસ�માન બનં ેઆપQુ ંજોઈએ કારણ ક+ આ એ પઢે! છે… d �ગુલ અન ેિવક!પીડ!યા િવના પાસ 

થઈ છે ! 

**** 

એક gતૂ સnનૂમા ંવાળ કપાવવા આ^[ુ.ં 

કાર!ગર+ ક!mુ ં: ‘બસેો, હk કલાક થશે.’ 

gતૂ ેજવાબમા ંએQુ ંકંઈક ક?ુ ંક+ oબચારો કાર!ગર બહેોશ થઈ ગયો. 

gતૂ ેક?ુ ં: ‘માVંુ મા»ુ ંઅહ8 iકૂ! X� tં. H ુ ંવાળ કાપી રાખd !’ 

**** 

છોકર! : ‘I only talk in English. So you better talk in English only. Otherwise I am not interested.’ 

છોકરો : ‘Ok. Walk away… How many percentage I have….’ 

છોકર! : ‘What ?’ 

છોકરો : ‘હાલતી થા… માર+ ક+ટલા ટકા !’ 

**** 
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નવા સશંોધન iજુબ વૈ²ાિનકો કહ+ છે ક+ જગતની 1 ટકા મ"હલાઓ માનિસક oબમાર!ની દવાઓ લે છે. 

Dૂંકમા ંચેતજો ! 99 ટકા મ"હલાઓ યોyય દવાઓ િવના ÀÁી ફર! રહ! છે ! 

**** 

બે ક!ડ!ઓ સાઈકલ ર+સ કરતી હતી. 

ર�તામા ંએક હાથી આવી ગયો. 

ક!ડ!એ Oમૂ પાડ! : ‘અEયા Xડ!યા, મરQુ ંછે ક+ Pુ ં?’ 

**** 

ગોn ુ: ‘સર ! માર! પ�ની ખોવાઈ ગઈ છે.’ 

પો�ટ મા�તર : ‘આ પો�ટ ઑ"ફસ છે. પોલીસ �ટ+શનમા ંજઈન ેફ"રયાદ લખાવો.’ 

ગોn ુ: ‘Pુ ંકVંુ ? આનદંના અિતર+કમા ંમન ેકઈં સમXHુ ંનથી.’ 

**** 

‘યાર ! cુ ંએક બc ુમોટ! i¥ુક+લીમા ંફસાઈ ગયો t.ં’ 

‘એQુ ંતે Pુ ંથ[ુ ં?’ 

‘માર! પ�નીના મેક-અપનો ખચ� cુ ંબરદા�ત નથી કર! શકતો અન ેમકે-અપ ન કર+ તો પ�નીન ેબરદા�ત નથી કર! શકતો !’ 

**** 

સતંા : ‘યાર ! મ_ એક બાબતની ખાસ ન`ધ લીધી છે.’ 

બતંા : ‘કઈ બાબતની ?’ 

સતંા : ‘ર+લવે ફાટક 9યાર+ બધં હોય છે �યાર+ અ�કૂ +̈ન આવે જ છે.’ 

**** 

ડૉUટર : ‘cુ ંતમને એવી દવા આપીશ ક+ તમે ફર!થી 6ુવાન થઈ જશો.’ 

દદ� : ‘ના બેટા ! એQુ ંન કર!શ. માVંુ પે�શન બધં થઈ જશ.ે’ 

**** 

XNુગર : ‘હવે cુ ંઆ ભાઈની ધમ�પ�નીના વqચથેી બ ેકટકા કર!શ અને તમને XNુ બતાવીશ.’ 

સતંાિસ{ગ : ‘રહ+વા દો XNુગરભાઈ…. એક સમ�યાન ેબમણી કરો એ કંઈ XNુ ના કહ+વાય….!’ 

**** 

એક �જુરાતીએ ચીનમા ંજઈને ચાની Nુકાન ખોલી, 

પરંH ુએન ેNુકાનYુ ંનામ Pુ ંરાખQુ ંએમા ંભાર+ સઘંષ� કરવો પડ�ો. 

¬તે ચાઈનીઝ લોકોન ેસમજ પડ+ અન ે�જુરાતીપÂુ ંપણ સચવાય એQુ ંએણે નામ રાh[ુ.ં 

એની NુકાનYુ ંનામ એણ ેઆ ર!તે લh[ુ ં: ‘Fuki-Fuki-ne-pee’ 

****** 

કારમા ંબઠે+લી મેડમને oભખાર! : ‘બહ+નk, ભગવાન ક+ નામ પ ેGુછ દ+ દો….’ 

મેડમ : ‘મ_ તને Fાકં જોયો છે….’ 

oભખાર! : ‘યસ મેડમ, ફ+સOકુ પર આપણે e+�ડઝ છ!એ….!’ 

****** 

ગાધંીk એક િનદ�ષ માણસનો ક+સ લડ�ા અન ેકોટ�મા ંkતી ગયા. િનદ�ષ માણસ બચી ગયો. પણ એણ ેગાધંીkને એક સવાલ કય� : 

‘ગાધંીબા/,ુ આ તો સાVંુ હH ુ ંક+ તમે હતા એટલ ેcુ ંબચી ગયો. પણ તમે ના હો �યાર+ અમને કોણ બચાવશે ?’ 

ગાધંીk બોEયા : ‘મારા ફોટાવાળ! નોટો….’ 

****** 

 

ડૉUટર : ‘સાભંળો, તમારા ઑપર+શન પછ! અમન ેખબર પડ! છે ક+ મારા હાથYુ ંએક મો6ુ ંતમારા પેટમા ંરહ! ગ[ુ ંછે. 

સ�તા : ‘કશો વાધંો ન"હ ડૉUટર ! આ લો… 20 wિપયા. બXરમાથંી નQુ ંખર!દ! લજેો !’ 

****** 

છોકર! : ‘કાલે મારા પIપાએ મન ેતાર! બાઈક પાછળ બેઠ+લી જોઈ લીધી હતી.’ 

છોકરો : ‘પછ! Pુ ંથ[ુ ં?’ 
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છોકર! : ‘આજથી બસની "ટ"કટના પૈસા બધં ! માVંુ ફ+િમલી બc ુકડક છે…..[ ુનો… !’ 

****** 

નDુ : ‘ભારતીય નાર!ઓ શા માટ+ Ãત કર!ને આવતા જ�મમા ંએ જ પિત મળે એવી lાથ�ના કર+ છે ?’ 

ગDુ : ‘અર+, આટલી મહ+નત કર!ને +̈િન{ગ આપી હોય, એ કઈં નકામી થોડ! જવા દ+વાય ?’ 

****** 

પ�ની : ‘જો, પેલા દાwડ!યાને જો.’ 

પિત : ‘એ કોણ છે ?’ 

પ�ની : ‘દસ વરસ પહ+લા ંએણ ેમન ેલyન માટ+ lપોઝ કર+nુ.ં પણ મ_ ના પાડ! હતી.’ 

પિત : ‘ઓ વાઉ ! તો એ માણસ હk સેoલ�ેટ કર! ર�ો છે !’ 

****** 

ક+ર+લાના ઉqચ ભણતરનો એક નiનૂો. 

પોલીસે એક oભખાર!ન ેરડતો જોઈને તેન ે¬�kેમા ં/છૂ2ુ ં: ‘What is the matter ?’ 

oભખાર!એ ¬�ેkમા ંપોતાની ર!ત ેઅÄયાસ/ણૂ� જવાબ આIયો : ‘Matter is anything that has mass and occupies space.’ 

****** 

‘પાટ� માટ+ તમાર! પ�ની ક+મ તૈયાર થાય તો ગમ ે?’ એ િવષય પર પqચીસ ક+ એથી ઓછા શZદોમા ંજવાબ લખી મોકલવાની એક હર!ફાઈ 

યોXઈ હતી. કાિંતકાકાને ઈનામ મ±[ુ.ં તેમણે જવાબમા ંમાM એક જ શZદ લhયો હતો : ‘જલદ!થી…’ 

****** 

પ�ની : ‘માર! નવી સાડ! તમને ક+વી લાગે છે ?’ 

પિત : ‘મારા આખા મ"હનાના પગાર dવી.’ 

****** 

એક મોટ! �મરની vી એક Z[ટુ!ºUલિનકમા ંગઈ. એણે /છૂ2ુ ં: 

‘આ માર! કરચલીઓ Nૂર થશ ે? આ ડાઘા જતા રહ+શે ? મારો ચહ+રો…..’ 

‘હા, બmુ ંથઈ જશે. પણ પાચં હXર wિપયા ખચ� થશ…ે.’ 

‘એટલા બધા ? કોઈ સ�તો માગ� બતાવોન ે?’ 

‘લાજ કાઢવાYુ ંશw કર! દો !’ 

****** 

પ�ની : ‘મ_ સાભં±[ુ ંછે ક+ �વગ�મા ંઆદમીને અIસરા મળે છે. તો અમને vીઓન ેPુ ંમળHુ ંહશે ?’ 

સતંા : ‘અર+ Gુછ નહ8…. ભગવાન ક+વલ Nુoખય` કો દ+ખતા હa !!’ 

****** 

કિવ : ‘આ Nુિનયામા ં¬ધરે ચાલ ેછે !’ 

િમM : ‘ક+મ ?’ 

કિવ : ‘જો બ_કર બોગસ કિવતા લખે તો કોઈ �નુો બનતો નથી પણ કિવ ખોટો ચેક લખે તો �નુો બન ેછે…!’ 

****** 

અમદાવાદની dલની દ!વાલો વધાર+ �ચી લેવાઈ. 

અિધકાર! : ‘ક+મ, ક+દ!ઓ દ!વાલ Gૂદ!ને ભાગી Xય છે ?’ 

dલર : ‘ના ર+ સાહ+બ, મફિતયા લોકો ¬દર આવીન ેજમી Xય છે !’ 

****** 

છગને Xહ+રાત આપી છાપામા ં: અમન ેજણાવતા ંગવ� થાય છે ક+ અમારા મોટા ભાઈએ પાણીમા ં¤ાસ રોક!ન ે35 િમિનટ રહ+વાનો િવ¤ર+કોડ� 

�થાIયો છે. એમYુ ંબસેÂુ ં�Vુુવાર+ રાખેલ છે ! 

****** 

છગનબા/ ુ: ‘આપણા ંલyનની 25મી િતિથની ઉજવણી માટ+ cુ ંતમન ેAદામાન-િનકોબાર લઈ જઈશ.’ 

બા : ‘અર+ વાહ ર+ વાહ…. આજ ]રૂજ કઈ "દશાથી ઊyયો છે ! તો પછ! 50મી લyનિતિથએ Pુ ંકરશો ?’ 

છગનબા/ ુ: ‘પાછો તને લવેા આવીશ…. ઠ+ઠ Aદમાન-િનકોબાર…’ 

****** 
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એક માણસ ભગવાનને એકધારો lાથ�ના કયR જ જતો’તો. કંટાળ!ને ભગવાન lગટ થયા : 

‘માગ…. તાર+ માગવી હોય તે મÅત માગ….’ 

પેલો માણસ હાથ જોડ!ને કહ+ : ‘ભગવાન મને પાછો Gંુવારો બનાવી દો….’ 

ભગવાન : ‘દ!કરા મારા… મÅત માગ, જÅત નહ8….’ 

****** 

છોકરો : ‘તમ ેછોકર!ઓ આટલી ]ુદંર ક+મ હોવ છો ?’ 

છોકર! : ‘એ તો ભગવાને અમન ેએમના પોતાના હાથ ેબનાવી છે ન ેએટલ.ે’ 

છોકરો : ‘X…X અવ,ે વાતો તો એવી કર+ છે ક+ Xણ ેછોકરાઓન ેતો નટે પરથી ડાઉનલોડ કયા� હોય !’ 

****** 

‘�જ{દગીની સૌથી િવoચM Sણ કઈ છે ?’ 

‘9યાર+ તમ ે�મશાનમા ંહોવ અન ેતમારા મોબાઈલમા ંર8ગ વાગ,ે dનો ર8ગટોન હોય…. ‘ઈ³સ ટાઈમ Dુ "ડ�કો !!’ 

****** 

િશSક : ‘ટ+બલ પર ચાર માખીઓ હતી. તેમાથંી એક મ_ માર! નાખી. હવે ટ+બલ પર ક+ટલી માખી હશ ે?’ 

િવ©ાથ�ની : ‘એક જ. મર+લી માખી.’ 

****** 

 

શેઠાણી : ‘જો cુ ંતારા ભરોસે ઘર છોડ! થોડા "દવસ બહારગામ X� t.ં બધી ચાવીઓ અહ8 જ છે. uયાન રાખd.’ 

શેઠાણી પરત આ^યા બાદ. 

નોકરાણી : ‘મેડમ, cુ ંતમાVંુ કામ છો�ુ ંt.ં તમને મારામા ંિવ¤ાસ નથી. તમ ેd ચાવી iકૂ! ગયા ંહતા ંત ેકબાટને લાગતી નથી.’ 

****** 

નોક"રયાત : ‘મન ેપગાર વધારો કર! આપો. માર! પાછળ Mણ કંપનીઓ પડ! છે.’ 

શેઠ : ‘અqછા, કઈ કંપનીઓ છે ?’ 

નોક"રયાત : ‘ટ+oલફોન, ઈલÆેU¨ક અને ગેસ કંપની.’ 

****** 

ડૉUટર : ‘મોટાપાનો ફUત એક જ ઈલાજ છે ક+ તમે રોજ ફUત બે જ રોટલી ખાઓ.’ 

સતંા : ‘પણ એ બ ેરોટલી ખાધા પછ! ખાવાની ક+ ખાતા પહ+લા ?’ 

****** 

લyનની રાતે oબચારો સ�તા ભાર+ iુઝંવણમા ંiકુાઈ ગયો ક+ નવી નવી પ�ની જોડ+ વાત Pુ ંકરવી ? 

આખર+ અડધો કલાક િવચાયા� પછ! એણ ે/છૂ2ુ ં: ‘આપ ક+ ઘરવાલ` કો માnમુ હa ના, "ક આજ રાત આપ ઈધર રહનેવાલી હો ?’ 

****** 

"દકર! (મ~મીન ેફોન પર) : ‘મ~મી, મારા હસબ�ડ જોડ+ મારો ઝઘડો થઈ ગયો. cુ ંઘર+ પાછ! આQુ ંtં.’ 

મ~મી : ‘તારા પિતને ]ખુ ન"હ, સXની જwર છે. H ુ ં�યા ંજ રહ+, cુ ંતારા ઘર+ રહ+વા આQુ ંt ં!’ 

****** 

‘]ુદંર રાિM અન ેભયાનક રાિMમા ંફ+ર Pુ ં?’ 

‘]ુદંર રાિM એ ક+ 9યાર+ તમ ેતમારા ટ+ડ!બેરન ે^હાલથી બાથ ભર!ને ]ઈૂ ગયા હોવ અને ભયાનક રાિM એ ક+ 9યાર+ તમાVંુ ટ+ડ!બરે તમન ે

સામેથી બાથ ભર+ !’ 

****** 

પIપા ("દકરાન)ે : ‘Hુ ંનાપાસ ક+મ થયો ?’ 

"દકરો : ‘Pુ ંકVંુ, પIપા ? 50 GB િસલેબસ હતો….. 50 MBનો મ_ �ટડ! કર+લો…. એમાથંી 5 KBના સવાલોના જવાબ લખલેા તો માક� 

Bytesમા ંજ મળેને ?’ 

****** 

‘સવાર+ લાઈ�ેર! ક+ટલા વાગે fલૂશે ?’ 

‘સાડા આઠ વાગ.ે પણ આટલી મોડ! રાતે તમ ેકોણ છો ? અને Fાથંી ફોન કરો છો ?’ 

‘cુ ંએક વાચક t ંઅને લાઈ�રે!ની ¬દરથી ફોન કVંુ t.ં’ 

****** 
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પ�નીએ નQુ ંિસમ-કાડ� ખર!Çુ.ં પિતન ેસરlાઈઝ આપવા માટ+, "કચનમા ંજઈને એણ ેમસેેજ કય� : ‘હાય ડાoલ�ગ….’ 

પિતનો તરત જવાબ આ^યો : ‘તન ેથોડ!વારમા ંફોન કVંુ t…ં. પેલી ડાકણ "કચનમા ંછે….’ 

****** 

પXંબ નેશનલ બ�ેક+ બ�તાન ેનો"ટસ મોકલી : 

‘યોર બેલ�ેસ ઈઝ આઉટ �ટ+Æ�ડÈગ….’ 

બ�તાએ તરત જવાબ આIયો : ‘થે�Uસ ફોર ધ કો~Iલીમે�³સ !’ 

****** 

lેમી : ‘તારા જ�મ"દવસે cુ ંતારા વષ� dટલા ં�લોનો Oકુ+ ભટે મોકલીશ.’ 

lેમીએ 21 �લુાબના ં�લો lેિમકાના ઘર+ પહ`ચાડવાનો ઓડ�ર આIયો. 

�લવાળાએ �ાહકન ેfશુ કરવા એક ડઝન �લુાબ પોતના તરફથી ઉમેર!ને મોકEયા.ં 

lેમીન ેસમX[ુ ંજ નહ8 ક+ lિેમકાએ એની સાથે સબંધં ક+મ કાપી નાhયો ! 

****** 

‘તાર! પાસ ેઈ�ટરનેટ કનકેશન છે ?’ 

‘ના… એ Pુ ંવળ! ? એમ કર, મન ેએ પેન �ાઈવમા ંકોપી કર!ને આપી દ+…’ 

****** 

મા : ‘બટેા Pુ ંકર+ છે ?’ 

દ!કરો : ‘વા�ં ુ ંt.ં’ 

મા : ‘વાહ ! Pુ ંવાચં ેછે ?’ 

દ!કરો : ‘તાર! ભાિવ /Mુવmનૂો એસએમએસ !’ 

****** 

શાકાહાર માટ+Yુ ંoચÉ બતાવતા ંિશSક+ બાળકન ે/છૂ2ુ ં: ‘આ પારલ-ેk oબÆ�કટના પકે+ટ પર લીલા કલરYુ ંટપGંુ છે એ Pુ ંદશા�વ ેછે ?’ 

બાળક : ‘મેડમ…. એનો અથ� એ છે ક+ પારલે-k અ�યાર+ ઓનલાઈન બઠેા છે !’ 

****** 

એક િશSક+ કલાસwમમા ંમMંીના દ!કરાને lÊ /છૂ¸ો. 

િશSક (મMંીના દ!કરાને) : ‘Nુકાળ અને /રૂમા ંPુ ંતફાવત હોય છે ?’ 

મMંીનો દ!કરો : ‘જમીન-આસમાનનો.’ 

િશSક : ‘ક+વી ર!ત ે?’ 

મMંીનો દ!કરો : ‘Nુકાળમા ંમારા પIપા kપમા ં�થળની iલુાકાત લ ેછે, 9યાર+ /રૂમા ંહ+oલકોIટરમા…ં!!’ 

****** 

�[યુોક�થી રામkભાઈનો ફોન આ^યો : 

‘હ+Eલો… મોટાભાઈ, અહ8યા આd સવાર+ d�તીકાકાYુ ંઅવસાન થ[ુ ંછે. એમની ડ+ડબોડ! કો"ફનમા ંમોકnુ ંt,ં કો"ફનમા ંઓિશકા નીચે તમારા 

માટ+ બે k�સ છે, નાના oખ�સામા ંડાયમડંની "ર{ગ છે. d�તીકાકાની બોડ!ના હાથ ેરોડોની ઘડ!યાળ છે તે lિવણકાકા માટ+ છે અન ેપગમા ં

ર!બોકના Pઝુ છે ત ેધવલ માટ+ છે. િપ{ક!ની મકેઅપ ક!ટ d�તીકાકાના શટ�મા ંછે અન ે]ટુના oખ�સામા ંઆઈ-ફોન અન ેZલેકબરે! છે ! 

બી6ુ ંકાઈં મગંાQ ુહોય તો જલદ! કહ+જો ! 

રમાકાક! પણ િસ"રયસ છે !’ 

****** 

¨ા"ફક પોલીસ (હાથમા ંરસીદOકુ કાઢ!ને) : ‘ચાલો, નામ બોલો…’ 

બાઈકસવાર : ‘િતVુGુલાવEલી યNુેરાપÁી ઠaકરરા~બી પ`ડાoગર!�વામી રાજશેખરા ઐËયર.’ 

પોલીસ (રસીદOકુ બધં કરતા)ં : ‘હવેથી ગાડ! જરા ધીમ ેચલાવજો…’ 

************ 

પ�ની મોડ! રાMે ઘરનો દરવાજો ખોલીને �પૂચાપ સીધી બેડwમમા ંપહ`ચી. 

¬ધારામા ંપલગં પર બ ે^ય@Uતને ]તૂેલા ંજોઈને તેનો ��ુસામા ંિપªો ગયો. 

કબાટ નીચેથી બઝેબોલYુ ંબેટ કાઢ!ને ]તૂેલા બÅ ેજણને Ìડ! નાhંયા.ં ¬તે ��ુસા અને તરસથી થાક!ને રસોડામા ંજઈ, "eઝ ખોલીને પાણી 

પીતી હતી �યાર+ પિતએ પાછળથી આવીન ેક?ુ ં: 
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‘કલાક પહ+લા ંજ તારા ંમ~મી-પIપા આ^યા છે. મ_ એમન ે]વૂા માટ+ આપણો બેડwમ આIયો છે. H ુ ંમળ! ક+ નહ8 એમને ?’ 

************ 

એક oભખાર!ન ે100 w.ની નોટ મળ!. એ ફાઈવ�ટાર હોટલમા ંજમવા માટ+ ગયો. oબલ 3000 w. થ[ુ.ં oભખાર!એ ખાલી oખ�સા ંબતા^યા.ં 

મેનજેર+ એને પોલીસન ેસ`પી દ!ધો. oભખાર!એ પોલીસન ે100 w. આIયા. એ Àટ! ગયો…. આન ેકહ+વાય ‘ફાઈના�સ મેનજેમ�ેટ’ િવધાઉટ 

એમ.બી.એ. !! 

************ 

છોકર! : ‘મન ેતો મારા જ�મદ!ને Zલૅક-બરે! અથવા એપલ જોઈએ….’ 

છોકરો : ‘Xમફળની િસઝન છે બકા, Xમફળ માગ ને !’ 

************ 

 

સતંા : ‘cુ ંતો કોફ! પી લ� તો મને �ઘ નથી આવતી…’ 

બતંા : ‘માર+ જરા અલગ છે. મન ે�ઘ આવી Xય પછ! મારાથી કોફ! નથી પી શકાતી !’ 

************ 

િશSક : ‘તમારા મા-બાપ પછ!, તમને lગિત કરવાની સૌથી વm ુlરેણા આપનાર કોણ હોય છે ?’ 

મો�Dુ : ‘બસનો કંડકટર… કારણ ક+ એ સતત એમ કહ+ છે ક+ ચાલો…. આગળ વધો, આગળ વધો….’ 

************ 

‘ફ+સOકુ અન ેe!જમા ંકોમન Pુ ંછે ?’ 

‘ખબર છે ક+ ¬દર કંઈ નથી, તોય વારંવાર ખોલી ખોલીને જોશે !’ 

************ 

�Gૂલમા ંિશSક+ /છૂ2ુ ં: ‘ક[ુ ંપSી સૌથી વm ુઝડપ ેઊડ+ છે ?’ 

છોકરો : ‘હાથી.’ 

િશSક : ‘નાલાયક… તન ેઆટnુયં નથી આવડHુ ં? કોણ છે તારા િપતા ?’ 

છોકરો : ‘એ તો ડોનની ગ�ેગમા ંશાપ�Pટૂર છે.’ 

િશSક : ‘વેર! �ડુ. હાથી સાચો જવાબ છે. બસેી X.’ 

************ 

+̈નમા ંચતેવણી લખી હતી : ‘"ટ"કટ વગર સફર કરવાવાળા યાMી હ`િશયાર….’ 

આ વાચંીને સતંાYુ ંમગજ છટ}ુ ં: ‘વાહ ર+… dમણે "ટ"કટ લીધી એ કંઈ iખૂા� થોડા છે !’ 

************ 

જોરદાર અક�માત થયા પછ!ની બોલચાલ : 

�ાઈવર : ‘હ+ડલાઈટ બતાવીને મ_ સાઈડમા ંવળવાYુ ંતો ક!mુ ંહH ુ.ં દ+ખાH ુ ંનો’Hુ ં?’ 

છગનબા/ ુ: ‘વાઈપર ચાn ુકર!ને મ_ તન ેના પાડ! તે નો ભાળ! ?’ 

************ 

મો�Dુ : ‘અલા, પણ મ_ તન ેFાકં જોયો હોય એQુ ંલાગ ેછે….’ 

oભખાર! : ‘તે સા’બ જોયો જ હોય ને…. cુ ંફ+સOકુમા ંતમારા e+�ડ oલ�ટમા ંt ંજ !!’ 

************ 

છગનબા/નુી ડ+લીએ એક oભખાર! ખાવા બેઠો. 

છગનબા/ ુ: ‘એલા, કા ંકોર! રોટલી ખાસો ? લા^ય, માલીપા જઈને ઘી સોપડ! આQુ.ં’ 

oભખાર! : ‘ના હ` બા/,ુ કાEય શાક ગરમ કરવા લઈ yયા’તા ઈ હk Fા ંદ!mુ ંસ ે? ર+વા ©ો cુ ંકોર! રોટલી ખાઈ લઈશ.’ 

************ 

Gંુભારનો ગધડેો ખોવાઈ ગયો. આખા ગામમા ંશોધી વ±યો પરંH ુના મ±યો એટલે ગામને પાદર થઈને જગંલ તરફ શોધવા ગયો. Nૂર ]ધુી 

જોવા માટ+ ઝાડ પર ચઢ¸ો. 

એટલામા ંબાઈક પર સવાર એક [ગુલ ઝાડ નીચ ેઆવીન ેબ=ંુે. 

એમાનંી [વુિતએ [વુકના હાથને હાથમા ંલઈને fબૂ lેમથી ક?ુ ં: ‘મન ેતમાર! Aખોમા ંઆખો સસંાર દ+ખાય છે….’ 

ઉપરથી પલેો Gંુભાર બોEયો : ‘એલા Oનુ, મારો ગધેડો દ+ખાય તો જોજો જર! !’ 

************ 
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જજ : ‘છગન, તારા ઉપર આરોપ છે ક+ H ુ ંલyનના પદંર "દવસ પછ! પ�નીને છોડ!ને અચાનક ભાગી ગયલેો. બોલ તાર+ એના બચાવમા ંPુ ં

કહ+Qુ ંછે ?’ 

છગન : ‘સાહ+બ, બચાવ કરવા dટલો cુ ંશ@Uતશાળ! હોત તો ઘર છોડ!ને ભાગી Pુ ંકરવા Xત ?’ 

************ 

નસ� : ‘iબુારક હો, આપના ઘર+ /Mુ જ�મ થયો છે…..’ 

સતંા : ‘અર+ વાહ ! Pુ ંટ+કનોલોk છે ! માર! પ�ની તો હો@�પટલમા ંદાખલ થઈ હતી અને /Mુ ઘર+ અવતય� ?! વાહ ભાઈ વાહ !’ 

************ 

‘lવાહ સાથ ેતો બધા જતા હોય છે, lવાહની િવVુs Xય તે kવનમા ંકંઈક બન’ે cુ ંહk આટnુ ં¨ા"ફક પોલીસન ેસમXQુ ંએની પહ+લા ંતો 

એણે રસીદ ફાડ! નાખી. 

************ 

ભઈ �જ{દગીનો જરાય ભરોસો કરવા dવો નથી…. એટલે cુ ંઆઈસ�!મ અન ેમીઠાઈ ખાઈ લીધા પછ! જ જમવાનો િવચાર કVંુ t…ં. રખનેે 

ઢળ! ગયા તો ડ+ઝટ�મા ંkવ ન રહ! Xયન ે? 

************ 

એક માણસે પોતાના ખડંમા ંચાર+ તરફ lાથ�નાઓ ચ`ટાડ! હતી એ જોઈ એના િમMએ /છૂ2ુ ં: 

‘Hુ ંદરરોજ આટલી બધી lાથ�નાઓ કર+ છે ?’ 

‘ના, ના, ભગવાનન ેlાથ�ના કVંુ t ંક+ આ બધી વાચંી લ.ે મન ેlાથ�ના કરવાનો બcુ કંટાળો આવ ેછે.’ 

************ 

િશSક : ‘9યાર+ cુ ંતાર! �મરનો હતો �યાર+ ગoણતમા ંમન ે100માથંી 100 માક� આવતા હતા.’ 

િવ©ાથ� : ‘એ તો તમને કોઈ સારા સાહ+બ ભણાવતા હશ ેન ેએટલ…ે..!’ 

 

પિત(પ�નીને) : ‘જો મને લોટર! લાગે તો Hુ ંPુ ંકર+ ?’ 

પ�ની : ‘cુ ંઅડmુ ંઈનામ લઈન ેહમંશે માટ+ જતી રcુ.ં’ 

પિત : ‘બc ુસરસ ! મન ે50 wિપયાની લોટર! લાગી છે. આ લે 25 wિપયા અન ેચાલતી પકડ !’ 

*********** 

ટ!ચર : ‘dના બÅે હાથ ન હોય એન ે"હ�દ! અને ¬�ેkમા ંPુ ંકહ+વાય ?’ 

ટ!Y ુ: ‘"હ�દ!મા ં‘ઠાGુર’ અને �yલીશમા ં‘હ+�ડ e! !’ ’ 

*********** 

રાતના બાર વાગે ર�તે જઈ રહ+લા એક માણસને પોલીસે પકડ!ન ેક!mુ ં: 

‘ચાલ પોલીસ �ટ+શન.’ 

માણસ : ‘પણ મ_ Pુ ંક[ુ\ છે ?’ 

પોલીસ : ‘કPુ ંન"હ. પણ મને એકલા જતા બીક લાગે છે.’ 

*********** 

િવક!પીડ!યા : ‘માર! પાસ ેબmુ ંજ ²ાન છે.’ 

�ગુલ : ‘માર! પાસ ેબધી મા"હતી છે.’ 

ફ+સOકુ : ‘cુ ંબધાન ેઓળfુ ંt.ં’ 

ઈ�ટરનટે : ‘એક િમિનટ, મારા િવના તમ ેબધા નકામા છો.’ 

�યા ંતો Nૂરથી ઈલUે¨!િસટ! કંપની બોલી : ‘આવાઝ નીચ…ે.’ 

*********** 

 

oચ�Dુ િનશાળે જઈ ર�ો હતો. ર�તામા ંએક /લુ આવતો હતો. /લુ પરથી oચ�Dુએ જો[ુ ંક+ એની �Gૂલના િl@�સપાલ નદ!મા ં�બૂી ર�ા 

હતા…. 

oચ�Dુ ઝડપથી દોડ!ને /લુ પાર કર!ને, બXરના ચોકમાથંી નીકળ!, શોટ� -કટની ગલીમા ં§સૂીન,ે Mણ મકાનના છાપરા Gૂદ!ન,ે ભાગતી ¨કમા ં

Gૂદકો માર!ન,ે આગળ એક બાઈકવાળાની સીટ પાછળ બસેીને, પછ! દો�તની સાઈકલ Ìટવીને ધમધમાટ કરતા સાઈકલ ભગાવીન ે
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ફાયરo�ગેડના �ટ+શન પાસ…ે.. આવેલી �Gૂલમા ંદાખલ થઈને Oમૂ પાડવા લાyયો, ‘એ બધા સાભંળો, કાલે રX છે…..!’ 

*********** 

એક માણસે પોતાના ખડંમા ંચાર+ તરફ lાથ�નાઓ ચ`ટાડ! હતી. એ જોઈ એના િમMએ /છૂ2 ુ ં: 

‘Hુ ંદરરોજ આટલી બધી lાથ�નાઓ કર+ છે ?’ 

‘ના, ના. ભગવાનન ેlાથ�ના કVંુ t ંક+ આ બધી વાચંી લે. મન ેlાથ�ના કરવાનો બc ુકંટાળો આવ ેછે.’ 

*********** 

એક કોલ�ેજયન : ‘cુ ંના"રયળેના ઝાડ ઉપર ચઢ! X� તો એº�જિનયર8ગ કૉલેજની છોકર!ઓન ેજોઈ શક!શ.’ 

બીજો કોલ�ેજયન : ‘હા, પણ ઉપર જઈને હાથ છોડ! દઈશ તો મે"ડકલ કૉલજેની છોકર!ઓને પણ જોઈ શક!શ !!’ 

*********** 

સતીશ : ‘કાલે દસ જણાએ ભગેા મળ!ને મને એકલાને માય�.’ 

મનીષ : ‘પછ! ત_ Pુ ંક[ુ\ ?’ સતીશ : ‘મ_ ક?ુ ંએક એક કર!ન ેઆવો.’ 

મનીષ : ‘પછ! ?’ 

સતીશ : ‘પછ! Pુ ંબધાએ એક એક કર!ને ફર! મને માય�.’ 

*********** 

કોમે� +̈ટર : ‘ત_�ુલકર ઓન �¨ાઈક…. દ+ખતે હa અબ Fા હોતા હa….’ 

છગનબા/ ુ: ‘ટ!વી બધં કર અEયા. આજથી મચે જોવાYુ ંજ બધં…. સoચન �¨ાઈક પર ગયો. આટnુ ંકમાય તોય પાછા �¨ાઈક પર ?’ 

*********** 

સતંાની રોટલી પરથી �દર દોડ! ગયો. 

સતંા : ‘હવે cુ ંઆ રોટલી નહ8 ખા�.’ 

બતંા : ‘અર+ ખાઈ લે યાર, �દર+ વળ! Fા ંચપંલ પહ+યા� હતા !’ 

*********** 

પિત : ‘મ_ તને જોયા વગર જ લyન કયા\ ને ?’ 

પ�ની : ‘માર! "હ{મતને દાદ આપો. મ_ તો તમને જોયેલા હતા ન ેતોય લyન માટ+ હા પાડ! !’ 

*********** 

સતંાએ �જ{દગીYુ ંસૌથી �માટ� પગnુ ંભ[ુ\. એણે એના તમામ પાસવડ� આવા બનાવી દ!ધા : Incorrect. એટલે 9યાર+ પણ એ gલૂી Xય ક+ 

તરત જ કો~I[ટુર એને યાદ કરાવ ે: ‘Your password is Incorrect.’ 

*********** 

lÊ : ‘આળસ Pુ ંછે ?’ 

જવાબ : ‘થાક! જવાની Sણો આવે એ પહ+લા ંજ આરામ કર! લવેાની કળા ! કારણ ક+ િlવે�શન ઈઝ બટેર ધને Fોર !!’ 

*********** 

મકાનમાoલક : ‘cુ ંતમને Mણ "દવસનો સમય આ/ુ ંt.ં જો Mણ "દવસમા ંભા�ુ ંન આI[ુ ંતો મકાન ખાલી કરQુ ંપડશ.ે’ 

ભા�આૂત : ‘અqછા. તો પછ! cુ ં"�સમસ, હોળ! અન ે"દવાળ!ને એ Mણ "દવસ તર!ક+ પસદં કVંુ t.ં’ 

*********** 

સતંા : ‘અર+ ડોUટર સાહ+બ, મારા ઉપરના દાતંને જHં ુખાઈ ર�ા હતા, તમ ેતો નીચનેો દાતં કાઢ! નાhયો ! આ Pુ ંક[ુ\ ?’ 

ડૉUટર ગરબડદાસ : ‘હા, પણ વાત એમ છે ક+ એ જHંઓુને �ચે પહ`ચાH ુ ંનહોH ુ ંએટલ ેનીચનેા દાતં પર ઉભા રહ!ન ેઉપરનો દાતં ખાતા 

હતા, એટલે મ_ નીચનેો દાતં જ કાઢ! નાhયો !’ 

*********** 

બપોરના સમયે એક oભખાર! બા6ુમા ંપા"ટ[ુ ંરાખીને ]ઈૂ ગયો. 

પા"ટયા પર લh[ુ ંહHુ ં: ‘િસ¢ા નાખીને �ઘમા ંખલેલ કરવી નહ8…. નોટ iકૂજો !’ 

*********** 

બે િમMો પર!Sામા ંનપાસ થઈને વાત કર! ર�ા હતા. 

એક િમM : ‘કંટાળ! ગયા યાર, ચાલ આ�મહ�યા કર! લઈએ….’ 

બીજો િમM : ‘ચસક! ગ[ુ ંછે ? આ બmુ ંબાલમ"ંદરથી ફર! ભણQુ ંપડશે… રહ+વા દ+ !’ 

*********** 
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કા½ભાએ ક�ટમર ક+રમા ંફોન કર!ન ે/છૂ2ુ ં: 

‘માર! ભ_સ માVંુ સીમકાડ� ગળ! ગઈ છે.’ 

ક�ટમરક+રનો માણસ : ‘તો એમા ંcુ ંPુ ંકર! શGંુ ?’ 

કા½ભા : ‘ના, એટલે માર+ તો ફUત એટnુ ં/છૂQુ ંછે ક+ તમે કોઈ રોિમ{ગ ચાÍ તો નથી લગાડતા ને ?’ 

*********** 

oભખાર! : ‘બેન થો�ુ ંખાવાYુ ંઆલો બા.’ 

�"ૃહણી : ‘હk જમવાYુ ંથ[ુ ંનથી.’ 

oભખાર! : ‘કંઈ વાધંો નહ8 બેન, મારો મોબાઈલ લખી લો. ખાવાYુ ંથઈ Xય એટલે એક િમસકોલ મારજો !’ 

*********** 

એક માણસ તરવાYુ ંશીhયો નહોતો છતા ંપાણીમા ંGૂદ! પડ�ો. �બૂતા ં�બૂતા ંએના હાથમા ંએક માછલી આવી ગઈ. એણે માછલીન ે"કનારા 

ઉપર ફ|ક!ન ેક?ુ ં: ‘કંઈ ન"હ તો તારો kવ તો બચાવી લ� !’ 

*********** 

છગનબા/નુે મગને /છૂ2ુ ં: ‘બા/,ુ તમ ેપર�યા તો ખરા. પણ ઘરવાળાYુ ંનામ તો કહો.’ 

છગનબા/ ુ: ‘�ગૂલબા.’ 

મગન : ‘બા/,ુ આQુ ંનામ કા ં?’ 

છગનબા/ ુ: ‘તમ ેએક સવાલ /છૂો તો દસ જવાબ આપે છે, એટલે…’ 

*********** 

oભખાર! : ‘પહ+લા ંતમે દસ wિપયા આપતા હતા. પછ! પાચં કયા� અન ેહવ ેફUત એક જ wિપયો આપો છો. આQુ ંક+મ ?’ 

શેઠ : ‘પહ+લા ંcુ ંGંુવારો હતો. પછ! લyન કયા� ન ેહવે છોકરા પણ છે. એટલે Pુ ંકVંુ દો�ત ?’ 

oભખાર! : ‘હ~મ…… એટલે તમ ેમારા પૈસાથી જ ઘર ચલાવો છો, એમ ન ે?’ 

*********** 

એક "કEલો બનાવવા માટ+ હXરો કાર!ગરો જોઈએ. 

એક રા�¨ની રSા કરવા માટ+ લાખો સિૈનકો જોઈએ. 

પણ આખા ઘરન ેઘર બનાવવા માટ+ એક vી જ બસ છે. 

આવો આd આપણે એનો આભાર માનીએ : થે�ક [ ુકામવાળ! !! 

*********** 

છોકરો : ‘^હાલી, તારા માટ+ મારા Îદયના Ïાર fEુલા ંછે.’ 

છોકર! : ‘સે�ડલ કા¾ુ ંક+….’ 

છોકરો : ‘કંઈ જwર નથી. આ કંઈ મ"ંદર થો�ુ ંછે !’ 

*********** 

પિત, પ�નીના ફોટા પર ચI/ુ ંફ|ક! ર�ો હતો. અને દર+ક વખતે �કૂ! જતો હતો. 

અચાનક પ�નીનો ફોન આ^યો : ‘હાય, Pુ ંકર+ છે ?’ 

પિતએ lામાoણકતાથી જવાબ આIયો : ‘Missing You.’ 

*********** 

રાMે બે વાyયાની +̈નમાથંી ઉતર!ને ગણપતલાલ ેઘર+ જવા ર!Sા કર!. આગળ જમણીબા6ુ વળવાYુ ંહH ુ ંએટલ ેગણપતલાલ ેર!Sાવાળાન ે

ટપલી માર!. ર!Sાવાળાએ બલે�ેસ �મુા^[ુ ંઅન ેર!Sા �ટપાથ પર ચડ!ને, ખોખા ંગબડાવી, કચરાના ઢગલા ંપર ચઢ!ને, હવામા ંઉછળ! 

સીધી થાભંલા સાથ ેભટકાઈ ! પણ સાVંુ થ[ુ ંક+ બનં ેજણા ંબચી ગયા. 

કપડા ંખખંરેતા ર!Sાવાળાએ ક?ુ ં: ‘કાકા, કોઈ "દવસ આQુ ંનહ8 કરવાYુ.ં cુ ંતો જબરજ�ત ડર! ગયો !’ 

ગણપતલાલ કહ+ : ‘પણ મ_ તો ખાલી તારા ખભ ેટપલી જ માર! હતી.’ 

ર!Sાવાળો : ‘હા, પણ આ પહ+લા ંcુ ંમડદા ંલઈ જતી વાન ચલાવવાYુ ંકામ કરતો હતો ને !’ 

*********** 

[1] અ�જત લyન માટ+ એક [વુતીન ેજોવા ગયો. [વુતી સાથ ેવાત કરવા અ�જત ેlથમ સવાલ /છૂ¸ો : ‘તમને રસોઈ બનાવતા ંઆવડ+ છે 

?’ 

[વુતીએ lÊનો જવાબ આપવાને બદલે ક?ુ ં: ‘આપણે દર+ક સમ�યાના ઉક+લ માટ+ �મબs ચાલQુ ંજોઈએ. રસોઈ બનાવવાનો સવાલ 

lથમ નથી.’ 
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અ�જતે iુઝંાતા lÊ /છૂ¸ો : ‘તો પછ! પહ+લો સવાલ કયો ગણવો ?’ 

‘Pુ ંતમે રસોઈ માટ+નો સામાન ખર!દવા માટ+ કાઈં કમાઈ શકો છો ?’ [વુતીએ /છૂ2ુ.ં 

[2] અમે"રકન [વુતી પે̈ !કાએ તેના બોયe+�ડને ઘરે બોલા^યો અને પIપા એલેUસન ેક?ુ ં: ‘cુ ંતેની સાથે લyન કરવા મા�ુ ંt.ં’ 

થોડ! વાતો કયા� પછ! એલેUસે પે̈ !કાને ક?ુ ં: ‘Hુ ંતેની સાથ ેલyન ન કર! શક+, કારણ ક+ ¬ગત વાત કVંુ તો તે તારો ભાઈ થાય.’ પે¨!કાના ં

લyનના બીX ચાર lય�નોમા ંપણ લyનની વાત આ ijુા ઉપર આવીને અટક! ગઈ. આખર+ ધૈય� �મુાવીને પે¨!કાએ એક વખત તેની 

મ~મીન ેપરખા^[ુ ં: 

‘મ~મી, ત_ તાર! આખી �જ{દગીમા ંક[ુ\ Pુ ં? પIપા બધે જ ફર! વ±યા છે. મ_ લyન માટ+ના પાચં iરુિતયા દ+ખાડ�ા અને ત ેબધા જ મારા 

ભાઈ નીક±યા.’ 

તેની મ~મીએ ઠાવકાઈથી જવાબ આIયો : ‘i ૂઝંાઈશ નહ8 દ!કર!, તન ેd ગમ ેતનેી સાથે લyન કર! લે. એલેUસ હક!કતે તારા પIપા નથી !’ 

 

[3] એક "દવસ એક vીનો પિત રાતના ઘર+ આવતા ંએની પ�નીએ ક?ુ ં: 

‘Xવ, આd cુ ંતમાર! સાથે વાત નથી કરવાની.’ 

‘ક+મ ?’ પિતએ /છૂ2 ુ.ં 

‘યાદ કરો…. આd સવાર+ ઘર+થી જતા ંજતા ંતમ ેમને Pુ ંક?ુ ંહHુ ં?’ 

‘વાVુ, Hુ ંજ બતાવ ક+, મ_ Pુ ંક?ુ ંહHુ ં?’ પિત બોEયો. 

‘તમ ેક?ુ ંહHુ ંક+ સાજંના તમ ેવહ+લા આવીને મને હવા ખાવા લઈ જશો.’ પ�નીએ યાદ અપા^[ુ.ં 

‘તો એમા ંનારાજ થવાની Pુ ંજwર છે ^હાલી ? fશુ થા ક+ હવ ેતો આપણે હમેંશા હવા જ ખાવાની છે.’ પિતએ ક?ુ.ં 

‘એ કઈ ર!ત ે?’ પ�નીએ /છૂ2ુ.ં 

‘એ ર!ત ેક+ મકાનમાoલક+ ઘર ખાલી કરાવવા માટ+ નો"ટસ આપી દ!ધી છે કારણ ક+ એક વરસYુ ંભા�ુ ંચઢ! ગ[ુ ંછે. તેથી હવ ેઆ ઘર આપણ ે

છોડQુ ંજ પડશે. એટલે પછ! આપણે હમંશેા હવા જ ખાતા રહ+વાYુ ંછે !’ 

[4] શીલા એની બહ+નપણી ચપંાને ઘરે ગઈ. �યા ંતણે ેજો[ુ ંતો ચપંાના છ મ"હનાના છોકરાન ેમાoળયામા ં]વૂડા^યો હતો. શીલાએ નવાઈ 

પામતા કારણ /છૂ2ુ.ં 

ચપંાએ જવાબમા ંક?ુ ં: ‘Pુ ંકVંુ, રસોઈ કરતી વખતે બાબો પલગં ઉપરથી પડ! જતો �યાર+ અવાજ નહોતો આવતો. એટલે માoળયામા ં

]વૂરા^યો છે, dથી પડ! Xય તો તરત ખબર તો પડ+ !’ 

[5] ચપંક+ પ�ની સરલાને ઘરનો "હસાબ લખવાYુ ંસમXવી દ!mુ ંહHુ.ં મ"હનાના ¬ત ેચપંક "હસાબની કોપી જોવા બેઠો. તો કોપીમા ંઘણી 

જyયાએ ‘રા.X. 50 w., રા.X. 100 w., રા.X. 30 w.’ એQુ ંલખnેુ ંહHુ.ં ¬તે ચપંકથી ન રહ+વા[ુ,ં તેણ ેપ�નીન ે/છૂ2ુ ં: ‘આ રા.X.નો Pુ ંઅથ� 

થાય ?’ સરલાએ સહજતાથી ક?ુ ં: ‘રા.X. નો અથ� છે રામ Xણ ે!’ 

[6] િસનેમાનો ડોરક!પર દાતંમા ંNુખાવો થતા ંડૉUટર પાસે ગયો. 

‘ડૉUટરસાહ+બ, દાતં બc ુNુઃખે છે.’ 

ડૉUટર : ‘મ` પહો½ં કરો જો�, કયો દાતં Nુઃખ ેછે ?’ 

ડોર"કપર : ‘બાEકનીમા ંડાબથેી Mીજો.’ 

[7] એક vી એક "દવસ Gૂવા આગળ પાણી ભરવા ગઈ. Gૂવામા ંએણે પોતાનો પડછાયો જોયો. એ જોઈને તે ગભરાઈ ગઈ અન ેદોડતી 

દોડતી ઘર+ પાછ! આવી. એણે એના પિતને ક?ુ ં: 

‘Gૂવામા ંકોઈ ચોર હોય એમ લાગે છે.’ 

આ સાભંળ!ને એના પિતએ ક?ુ ં: ‘ચાલ, cુ ંતાર! સાથ ેઆQુ ંt.ં જો� t ંક+ કોણ ચોર Gવૂામા ં§સૂેલો છે.’ 

પ�નીને લઈને એ Gૂવા આગળ આ^યો અને ¬દર ડોકાઈન ેજો[ુ ંતો Gૂવામા ંએને બે પડછાયા દ+ખાયા. એ જોઈને પિત બોEયો : ‘ચોર 

એકલો નથી જણાતો. એની પ�ની પણ સાથે જ લાગ ેછે !’ 

[8] નક�મા ંરહ+લા લોકોમાથંી ક+ટલાક દ!વાલ તોડ!ને �વગ�મા ંપહ`ચી ગયા. �વગ�ના મનેેજર+ નક�ના મેનજેરને ચતેવણી આપી, ‘તમારા 

લોકોને સીધી ર!ત ેપાછા બોલાવી Eયો. નહ8તર cુ ંક+સ કર!શ.’ 

નક�ના મનેેજર+ ઠંડા "દલ ેજવાબ આIયો : ‘કરો. શોખથી ક+સ કરો. પણ યાદ રાખજો, અમાર+ �યા ંવક!લોની કમી નથી.’ 

[9] િશયાળાની �લ�લુાબી સવાર+ બે પાગલો પર�પર "ફલ]ફૂ!ના ¬દાજમા ંવાતો કરતા હતા. એક બોEયો : 

‘એક ને એક "દવસ ેદર+ક+ મરવાYુ ંછે. Pુ ંએ વાત ખર! છે ?’ 

બીજો બોEયો : ‘હા.’ 

lિતlÊ કરતા પહ+લાએ /છૂ2ુ ં: ‘cુ ંિવચાVંુ t ંક+ d ^ય@Uત છેEલે મરશ ેએને �મશાન કોણ લઈ જશે ?’ 
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[10] એક સામા�ય @�થિતના માબાપની [વુાન /Mુીએ પોતાના માટ+ એક ઘણો ¦ીમતં માણસ શોધી કાઢ¸ો હતો. એની માએ એને ક?ુ ં: 

‘મન ેલાગે છે દ!કર!, ક+ આપણા ંdવા કોઈ સામા�ય @�થિતના માણસને જ ત_ પસદં કય� હોત તો તારા માટ+ વધાર+ સાVંુ રહ+ત.’ 

દ!કર! : ‘મા, Hુ ંએની oચ{તા ન કર. લyન પછ! થોડા મ"હનામા ંજ cુ ંઆ માણસન ેસામા�ય @�થિત પર લાવી iકૂ!શ.’ 

[11] બ ેિમMો આપસમા ંવાતચીત કરતા હતા. 

એક+ ક?ુ ં: ‘યાર, ગઈકાલે રાM ેમાર! પ�નીએ એક �વIYુ ંજો[ુ ંક+ એના ંલyન એક લખપિતની સાથ ેથયા ંછે.’ 

‘Hુ ંનસીબદાર છે.’ બીX િમM ેક?ુ.ં 

‘એ કઈ ર!ત ે?’ 

‘એટલા માટ+ ક+ માર! પ�ની તો આ lકારના ં�વIનાઓં "દવસ દર~યાન જોયા ંકર+ છે !’ 

[12] સીબીઆઈમા ંXંબાઝ ઑ"ફસરની ભરતી કરવાની હતી. દર+ક lકારના બેક�ાઉ�ડ તપાસીને, ટ+�ટ અન ેઈ�ટર^[ ૂબાદ Mણ ફાઈનલ 

ઉમદેવારો ર�ા હતા ં– બ ે/Vુુષ અન ેએક vી. ફાઈનલ ટ+�ટ માટ+ સીબીઆઈના એજ�ટો એક /Vુુષ�પધ�કને લોખડં! દરવાજો ધરાવતા 

wમમા ંલઈ ગયા. 

‘અમે Xણવા માગીએ છ!એ, કોઈપણ પ"ર@�થિતમા ંતમે અમારા આદ+શન ેવળગી રહ+શો ક+ ક+મ ? આ wમમા ંતમાર! પ�ની એક fરુશી ઉપર 

બેઠ! છે. તેન ેલમણ ેગોળ! માર! દો.’ એજ�ટોએ �પધ�કને ગન આપતા ંઆદ+શના ]રૂમા ંક?ુ.ં 

પહ+લો /Vુુષ બોEયો : ‘તમ ેમXક કરો છો ? cુ ંમાર! પ�નીન ેકદ! ન માર! શGંુ.’ 

‘તો પછ! તમ ેઆ જોબ માટ+ યોyય નથી.’ એજ�ટનો જવાબ હતો. 

બીX /Vુુષને પણ એવી જ ]ચૂના આપવામા ંઆવી. તેણ ેગન લીધી અને wમમા ંદાખલ થયો. પાચં િમિનટ ]ધુી વાતાવરણ �તZધ. 

બાદમા ંબીજો /Vુુષ Aખમા ંA] ુસાથે બહાર આવતા ંબોEયો : ‘મ_ lય�ન કય�. પણ cુ ંમાર! પ�નીને ન માર! શFો.’ 

‘તમ ેPુ ંકરો છો એ જ તમે સમજતા નથી. Xવ, પ�નીને લઈને ઘર+ Xવ.’ એજ�ટનો જવાબ હતો. 

છેEલ ેમ"હલા ઉમેદવારનો વારો આ^યો. તેન ેતેના પિતને મારવાYુ ંકહ+વામા ંઆ^[ુ.ં એ મ"હલાએ ગન લીધી અન ેwમમા ંદાખલ થઈ. એક 

પછ! એક ધડાકાઓ બહાર સભંળાતા હતા અને સાથે દ!વાલો સાથ ેઅથડાવાનો પણ અવાજ આવતો હતો. ક+ટલીક િમિનટો પછ! સઘળે 

શાિંત છવાઈ ગઈ. દરવાજો ધીર+થી fEૂયો. કપાળેથી પરસેવો nછૂતી મ"હલા ઊભી હતી. તે બોલી : ‘તમ ેલોકોએ મને ક?ુ ંપણ નહ8 ક+ 

ગનમા ંIલાÆ�ટકની ગોળ!ઓ છે ? આખર+ મ_ એન ેfરુશી વડ+ જ ઢ!બીન ે/રૂો કર! નાhયો !’ 

[13] અમથો અને કચરો નામના બે iખૂા�ઓ લyનની વાતોએ વળyયા હતા. અમથાએ /છૂ2 ુ ં: 

‘હ| કચરા, લyન વખત ેવરરાX ઘોડાને બદલે ગધડેા ઉપર બેસીન ેક+મ નથી જતા ?’ 

કચરાએ ક?ુ ં: ‘ક�યા એકસાથ ેબે ગધડેાન ેજોઈને ડર! ન Xય એટલા માટ+.’ 

[14] મ~મીએ બાબલાને Nૂધમા ંડબલરોટ! નાખીને ખાવા આI[ુ.ં થોડ!વારમા ંબાબલો રોવા લાyયો. મ~મીએ /છૂ2ુ ં: ‘Pુ ંથ[ુ ંબબલા, ક+મ 

Vુએ છે ?’ 

બાબલો રોતા ંરોતા ંબોEયો : ‘બmુ ંNૂધ તો ડબલરોટ! પી ગઈ. cુ ંPુ ંપીશ ?’ 

[15] ડૉUટર+ દદ�ની સ/ંણૂ� તપાસ કયા� પછ! ક?ુ ં: 

‘આ કોઈ 6ૂની બીમાર! છે dણે તમાર! શાર!"રક અન ેમાનિસક શાિંત છ!નવી લીધી છે.’ 

‘ભગવાનન ેખાતર ધીર+ બોલો. આ oબમાર! બહાર બઠે! છે.’ દદ�એ ગભરાતા ંક?ુ.ં 

[16] ]મુનલાલનો પ"રવાર િવવાહYુ ંચોક=ંુ "ફટ કરવા ર!નાને જોવા માટ+ ગયો. છોકરા પSથી ]મુનના ંવખાણ કરતા ંકહ+વામા ંઆ^[ુ ંક+, 

‘અમારો ]મુન એકદમ �યાયિlય, બધાને એક જ નજર+ 6ુએ.’ 

ર!નાનો પS પણ વખાણ કરવામા ંપાછો પડ+ એમ નહોતો. તેઓએ ક?ુ ં: ‘અમાર! ર!ના કામઢ! બc.ુ આખો દ! એક પગ ેઊભી રહ+ અને કામ 

કરતી રહ+.’ બનંેના ંલyન પછ! ખબર પડ! ક+ ]મુનલાલને એક Aખ નહોતી અન ેર!નાને એક પગ નહોતો ! 

[17] એક vી પોતાના પિત પાસે મોટરકાર ચલાવતા ંશીખી રહ! હતી. 

પ�ની : ‘6ુઓ, આ સામેની આરસી બરાબર નથી.’ 

પિત : ‘ક+મ, Pુ ંવાધંો છે ?’ 

પ�ની : ‘એમા ંતો પાછળથી આવતી મોટરગાડ!ઓ દ+ખાય છે, માVંુ મ` તો દ+ખાH ુ ંનથી !’ 

[18] ‘તાVંુ નામ દ+સાઈ અને તાર! મ~મીYુ ંનામ પટ+લ છે, બરાબર ?’ િશSક+ િવ©ાથ�ને /છૂ2ુ.ં 

‘હા, માVંુ નામ તો એ જ રહ+ ને !’ િવ©ાથ� બોEયો, ‘માર! મ~મીએ બીk વખત લyન કયા\ છે, મ_ થોડા જ કયા\ છે !’ 

[19] ફોટો�ાફર+ ]ચૂના આપી ક+, પ�ની તેના પિત સાથે ખભા પર હાથ રાખીને ઊભી રહ+, dથી ફોટો �વાભાિવક આવે. 

પિતએ ક?ુ ં: ‘મારા ખભા પર હાથ રાખવા કરતા ંત ેમારા oખ�સા પર હાથ રાખશ ેતો ફોટો વm ુ�વાભાિવક આવશે.’ 

[20] ટાઈમપાસ માટ+ પાક�મા ંબઠે+લા નNુંલાલે બા6ુમા ંબેઠ+લા મગનલાલને /છૂ2ુ ં: 

‘તમાર! પાસે માચીસ હોય તો આપોને !’ 
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મગનલાલ ેનÐતા/વૂ�ક ક?ુ ં: ‘k, નથી. લાઈટર છે, આ/ુ ં?’ 

નNુંલાલ કહ+ : ‘ના, રહ+વા દો.’ 

મગનલાલ ેઆ�હ કરતા ંક?ુ ં: ‘અર+ લો, માચીસ હોય ક+ લાઈટર Pુ ંફ+ર પડ+ છે ?’ 

નNુંલાલે oચડાતા ક?ુ ં: ‘ભાઈસાહ+બ, cુ ંલાઈટરથી દાતં તો નહ8 ખોતર! શGંુ !’ 

 

દદ� (ડૉUટરને) : ‘ડોકટર સાહ+બ, માVંુ આfુ ંશર!ર Nુઃખે છે, 9યા ંપણ અ�ુ ં�યા ંNુઃખ ેછે.’ 

ડૉUટર : ‘ખર+ખર એમ નથી. હક!કતે તમાર! Aગળ!મા ંજ ફ+કચર થ[ુ ંછે !’ 

********* 

સાહ+બ (પટાવાળાને) : ‘સમજ નથી પડતી ક+ 9યાર+ OÑુs વહ|ચવામા ંઆવતી હતી �યાર+ H ુ ંFા ંહતો ?’ 

પટાવાળો : ‘સાહ+બ, એ સમય ેcુ ંતમાર! સાથ ેDરૂ પર હતો.’ 

********* 

lેમી : ‘તારા પIપા જો આપણા ંલyન નહ8 થવા દ+ તો cુ ંઝરે પીને મર! જઈશ. પછ! gતૂ બનીન ેએમને ડરાવીશ.’ 

lેિમકા : ‘કંઈ ફાયદો નહ8 થાય. મારા પIપા gતૂ-lેતમા ંિવ¤ાસ નથી કરતા !’ 

********* 

બટં! : ‘cુ ંનાનો હતો �યાર+ એક વખત ¨ક નીચ ેઆવી ગયો હતો.’ 

રા6ુ : ‘તો પછ! બચી ગયો ?’ 

બટં! : ‘મન ેબરાબર યાદ નથી. આ તો વરસો પહ+લાની વાત છે ન…ે’ 

********* 

 

સર : ‘આd હોમવક� ક+મ નથી ક[ુ\ ?’ 

બટં! : ‘ઘર+ લાઈટ નહોતી.’ 

સર : ‘તો મીણબªી સળગાવવી હતી ન…ે’ 

બટં! : ‘પણ માoચસને અડકાય એQુ ંનહોH ુ.ં’ 

સર : ‘ક+મ ?’ 

બટં! : ‘માoચસ મ"ંદરમા ંહતી.’ 

સર : ‘તો ડોબા, નહાઈ લQેુ ંજોઈએ ને ?’ 

બટં! : ‘નહાઉ Fાથંી ? મોટર બધં હતી.’ 

સર : ‘તો ચાn ુક+મ ના કર! ?’ 

બટં! : ‘ક!mુ ંતો ખVંુ ! લાઈટ નહોતી !’ 

********* 

છગનના ઘરમા ંછાપરામાથંી પાણી ટપકવા લાy[ુ.ં એણે ક"ડયાને બોલા^યો. 

ક"ડયાએ /છૂ2ુ,ં ‘છાપVંુ ટપક+ છે એની ખબર Fાર+ પડ! ?’ 

‘કાલે રાMે જમતી વખત ે9યાર+ મને ]પૂ /રૂો કરતા ંબે કલાક થઈ ગયા �યાર+ !’ છગન બોEયો. 

********* 

છગન : ‘તારો ભાઈ આજકાલ Pુ ંકર+ છે ?’ 

મગન : ‘એણે એક Nુકાન ખોલી હતી પણ હમણા ંતો dલમા ંછે.’ 

છગન : ‘અર+ ! એમ ક+મ ?’ 

મગન : ‘કારણ ક+ એણ ેNુકાન હથોડાથી ખોલી હતી !’ 

********* 

ગણપતમીઠાઈવાળાની Nુકાન બહાર એક પા"ટ[ુ ંમાર+n ુ ંહH ુ ં: ‘એક નોકરની જwર છે પરંH ુએને ડાયાoબટ!સ હોવો જwર! છે….!’ 

********* 

ડોUટર (બાબાન)ે : ‘ચાલો… �ડો ¤ાસ લો….. ¤ાસ iકુો….. �ડો ¤ાસ લો…. ¤ાસ iકુો…. બોલો, હવે ક+Q ુ ંલાગ ેછે ?’ 

બાબો : ‘]પુબ� ! તમ ેક[ુ ંપરફ¹મુ વાપરો છો ?’ 

********* 
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િશSક : ‘મો�Dુ, એક વ�HYુુ ંનામ આપ dન ેજોઈ શક!એ પણ પકડ! ન શક!એ ?’ 

મો�Dુ : ‘સાહ+બ, તમારા કાન !’ 

********* 

ફ+"રયો : ‘ચI/-ુછર!ની ધાર તેજ કરાવી લો……’ 

એક બહ+ન : ‘ભાઈ, અ¢લ પણ તજે કર! આપો છો ?’ 

ફ+"રયો : ‘હા બહ+ન, જો તમાર! પાસ ેહોય તો….’ 

********* 

છગન એક ર+�ટોરામંા ંના�તો કરવા ગયો. ના�તામા ંિપ�ઝા મગંા^યા. 

વેઈટર : ‘સર ! આ િપ�ઝાના ક+ટલા Dુકડા કર! આ/ુ ં? ચાર ક+ છ ?’ 

છગન : ‘ભાઈ ! ચાર જ Dુકડા કરd. છ cુ ંખાઈ નહ8 શGંુ !’ 

********* 

એક ચચ�મા ંઆવી ]ચૂના લખી હતી : 

‘મહ+રબાની કર! તમારા પસ� અને અ�ય ચીજો ગમે �યા ંન iકૂ! દ+શો. લોકોને કદાચ એQુ ંલાગે ક+ ભગવાને એમની lાથ�ના સાભંળ! લીધી 

!!!’ 

********* 

કરસનકાકા : ‘મારા મોબાઈલYુ ંoબલ ક+ટnુ ંછે ?’ 

કોલસે�ટર : ‘કર�ટ oબલ Xણવા માટ+ 123# ડાયલ કરો.’ 

કરસનકાકા : ‘iખૂ�, કર�ટ oબલ નહ8, માVંુ મોબાઈલ oબલ !’ 

********* 

9યોિતષી : ‘તમાર! હથેળ!ની ર+ખા કહ+ છે ક+ તમ ે9યા ંરહો છો તનેી નીચ ેfબૂ જ ધન છે, પરંH ુતે તમારા કામમા ંલાગવાYુ ંનથી.’ 

છગન : ‘તમ ેસાચી વાત કરો છો. cુ ંફલેટમા ંરcુ ંt ંઅને માર! નીચનેા ફલેટમા ંબ_ક આવેલી છે….’ 

********* 

ડૉUટર : ‘તમાર! માદંગીYુ ંકારણ મળતા વાર લાગશ,ે કદાચ દાw પીવાથી…..’ 

મગન : ‘કશો વાધંો નહ8 સાહ+બ, તમને ઊતર! Xય �યાર+ આવીશ…!!’ 

********* 

ટ!Y ુ: ‘મીY,ુ ચા અને પિતમા ંPુ ંસમાનતા છે ?’ 

મીY ુ: ‘બનેંએ આખી �જ{દગી ઉકળવાYુ ંહોય છે અને એ પણ પ�નીના હાથ…ે.!!!’ 

********* 

નDુ : ‘ભારતીય vી જ�મોજનમ એના એ જ પિતને માગેં છે.’ 

ગDુ : ‘હા�તો !’ 

નDુ : ‘ખબર છે ક+મ ?’ 

ગDુ : ‘ના, ક+મ ?’ 

નDુ : ‘કારણ ક+ પિતને ]ધુારવાના/બદલવાના આગલા જનમમા ંકર+લા lયાસો નકામા ન Xય ન ેમાટ+…!!’ 

********* 

લyનlસગંમા ંવcનુી સેથીમા ંિસ{Nુર /રુતા વરરાXને જોઈને…. 

છગન : ‘યાર મગન, આ "રવાજ ઉEટો હોવો જોઈએ. ખર+ખર તો વcએુ વરના માથામા ંિસ{Nુર /રૂQુ ંજોઈએ.’ 

મગન : ‘�પૂ બેસ અવ,ે જો એQુ ંથાય તો તો Nુિનયાના ક+ટલાય ટાoલયા માણસો Gંુવારા રહ! Xય…..!!’ 

********* 

પ�ની : ‘તમને મારામા ંસૌથી સાVંુ Pુ ંલાગે છે ? માર! OÑુs ક+ માVંુ સ�દય� ?’ 

પિત : ‘મન ેતો તાર! આ મXક કરવાની આદત જ સૌથી સાર! લાગ ેછે…..!’ 

********* 

કં6ૂસ કYએુ એના ંછોકરાઓંને ક?ુ ં: ‘d આd રાM ેખાવાYુ ંન"હ ખાય એન ેપાચં wિપયા મળશે !’ 

ચાર+ છોકરા ંપાચં-પાચં wિપયા લઈને �ઘી ગયા. 

સવાર+ કYએુ ક?ુ ં: ‘d પાચં wિપયા આપશ ેએન ેજ ખાવાYુ ંમળશ…ે.!!’ 

********* 
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Aખના ડૉUટર : ‘તમને ખર+ખર ચ¥મા ંછે.’ 

દદ� : ‘તપાસ કયા� પહ+લા ંતમન ેકઈ ર!ત ેખબર પડ! ?’ 

Aખના ડૉUટર : ‘દરવાજો છોડ! તમે બાર!માથંી આ^યા.’ 

 

પોલીસ (રાક+શન)ે : ‘અમન ેએવા વાવડ મ±યા છે ક+ તમ ેતમારા ઘરમા ંિવ�ફોટક સામ�ી રાખી છે.’ 

રાક+શ : ‘સાહ+બ, આપની બાતમી એકદમ બરાબર છે, પરંH ુહમણા ંતે િપયર ગઈ છે !’ 

********** 

હોટલમા ંએક ભાઈ વેઈટરને fજુલી કરતા જોઈ ર�ો હતો. 

એ ભાઈએ વઈેટરન ેબોલાવીન ે/છૂ2ુ ં: ‘ખરજQુ ંછે ?’ 

વેઈટર+ ક?ુ ં: ‘મેYકુાડ�મા ંલh[ુ ંહશે તો ચો¢સ મળશે !’ 

********** 

રાi ુશાકભાk લવેા ગયો એ સમયે શાકભાkવાળો ભાk પર પાણી છાટં! ર�ો હતો. 

ઘણીવાર થઈ. 

રાi ુકંટા±યો. ¬તે તે રાહ જોઈને થાFો અને બોEયો : ‘ઓ શાકભાkવાળા, ભાk ભાનમા ંઆવી હોય તો એક "કલો તોલી આપ !’ 

********** 

 

િશSક : ‘બોલ રાi,ુ અકબર કોણ હતો ?’ 

રાi ુ: ‘મન ેખબર નથી સાહ+બ.’ 

િશSક : ‘ડોબા, ભણવામા ંuયાન રાખ ેતો ખબર પડ+ ન ે?’ 

રાi ુ: ‘પણ સાહ+બ, તમને ખબર છે ક+ iકુ+શ કોણ છે ?’ 

િશSક : ‘ના, એ વળ! કોણ છે ?’ 

રાi ુ: ‘દ!કર! તરફ uયાન રાખો તો ખબર પડ+ ને ?’ 

********** 

રમણભાઈ ક�યાના ઘર+ મા�ં ુલઈન ેગયા. 

ક�યાના માતાિપતાએ ક?ુ ં: ‘પણ, અમાર! દ!કર! તો હ6ુ ભણે છે.’ 

રમણભાઈ બોEયા : ‘તો કંઈ વાધંો ન"હ. અમે એક કલાક પછ! આવીPુ.ં’ 

********** 

સતંાિસ{હ : ‘બતંા, જEદ! બાર!માથંી Gૂદ! X, પોલીસ આવી રહ! છે.’ 

બતંાિસ{હ : ‘અર+ પણ આ તો 13મો માળ છે.’ 

સતંાિસ{હ : ‘13મો તો 13મો. અ�યાર+ Pકુન-અપPકુન જોવાનો સમય નથી…જEદ! કર…’ 

********** 

ઈ�´દ+વ : ‘Pુ ંકર+ છે ભાઈ ?’ 

યમરાX : ‘કંઈ ન"હ બાપા, નવરો બઠેો t.ં’ 

ઈ�´દ+વ : ‘તો X….પાન લઈ આવ….’ 

(થોડ!વાર પછ!…) 

ઈ�´દ+વ : ‘અર+, આ Pુ ંછે ? કોણ છે આ બધા ?’ 

યમરાX : ‘તમ ેજ તો ક!mુ ંહH ુ ંક+ Xપાન લઈ આવ…..’ 

********** 

છોકર! : ‘છોકરો ક+વો છે ?’ 

પ"ંડત : ‘"ફEમના હ!રો dવો છે.’ 

છોકર! : ‘અqછા ! કઈ "ફEમના હ!રો dવો ?’ 

પ"ંડત : ‘િપપલી-લાઈવ !’ 

********** 
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િપતા : ‘બટેા, આ વષR તાર+ 95% લાવવાના છે !’ 

/Mુ : ‘ના પIપા, cુ ંઆ વષR 100% લાવીશ !’ 

િપતા : ‘બટેા, વાતની મXક ન ઉડાવ.’ 

/Mુ : ‘પIપા, તમ ેજ તો શwઆત કર!.’ 

********** 

હમણા ં[નુોએ એક સવR કય�. એમા ંlÊ કંઈક આવો હતો : ‘Please give your honest opinion about the shortage of food in the rest 

of the world’ પણ આ સવR િન�ફળ ર�ો. કારણ ક+, 

આ"eકાના ક+ટલા બધા દ+શોમા ંfood એટલે Pુ ં? એ જ ખબર નો’તી. 

ચીનમા ંમોટા ભાગના લોકોન ેopinion એટલે Pુ ંતનેી ખબર નો’તી. 

[રુોપના લોકોને Shortage એટલે Pુ ંતનેી ખબર નો’તી. 

ભારત-પા"ક�તાન-બાyંલાદ+શના લોકોને honesty એટલે Pુ ંત ેખબર નો’તી. 

ઓ� +̈oલયાને Please એટલે Pુ ંતનેી ખબર નો’તી. 

અને અમે"રકનોને Rest of the world (બાક!ની Nુિનયા) એટલે Pુ ંત ેજ ખબર નો’તી. પછ! સવR સફળ કઈ ર!ત ેથાય ? 

********** 

બગીચામા ંએક છોકરો એક છોકર! સાથે બઠેો હતો. �યા ંએક કાકા આવીને કહ+વા લાyયા : 

‘Pુ ંબટેા, આ આપણી સ�ંGૃિત છે ?’ 

છોકરાએ ક?ુ ં: ‘ના ¬કલ, આ તો જોશીકાકાની પEલવી છે !’ 

********** 

દસ લાખ લોકોનો સવR કયા� પછ! એક સ�ય બહાર આ^[ુ ંછે ક+ લોકોને ]ખુ ક+મ મળHુ ંનથી ? 

એ સ�ય એ છે ક+ લોકો સતત એ જ શોuયા કર+ છે ક+ સાnુ,ં બીXને ]ખુ ક+વી ર!ત ેમળ! ગ[ુ ં? 

********** 

સન 2025Yુ ંએક દ¥ય : 

oભખાર! : ‘ભગવાનના નામ પર કંઈક આપો…’ 

માણસ : ‘લ,ે માર! એમ.બી.એ.ની "ડ�ી લઈ X…’ 

oભખાર! : ‘અબે X X, તાર+ જોઈએ તો માર! સી.એ.ની "ડ�ી લઈ X ન ે!’ 

********** 

બતંાએ બે�કમા ંઅચાનક Oમૂ પાડ! : ‘અહ8 કોઈYુ ંએQુ ંનોટYુ ંબડંલ ખોવાઈ ગ[ુ ંછે ક+ dની પર લાલ કલરYુ ંરબરબે�ડ હH ુ ં?’ 

તરત જ સાત-આઠ જણના હાથ �ચા થયા. તેઓ બતંા પાસે આવી પહ`qયા : ‘Fા ંછે એ બડંલ ?’ 

બતંાએ ક?ુ ં: ‘બડંલ તો ખબર નહ8, મન ેએ રબરબે�ડ મ±[ુ ંછે !’ 

********** 

છગન : ‘અહ8થી તમે ગધડેાY ુ ંટો½ં જHુ ંજો[ુ,ં ભાઈ ?’ 

મગન : ‘ક+મ ? તમ ેટોળામાથંી Àટા પડ! ગયા છો ક+ Pુ ં?’ 

********** 

મગન : ‘બધા હવ ેમને ભગવાન માન ેછે.’ 

છગન : ‘તન ેક+વી ર!તે ખબર પડ! ?’ 

મગન : ‘કાલે cુ ંબગીચામા ંગયો હતો તો �યા ંબેઠ+લા બધા એક! સાથે બોલી ઊઠ�ા ં– ‘હ+ ભગવાન, Hુ ંપાછો આ^યો ?’ 

********** 

‘�વગ�મા ંd ક�યા હોય તેન ેPુ ંકહ+વાય ?’ 

‘દ+વક�યા.’ 

‘�વગ�મા ંઘણી ક�યાઓ હોય તો ?’ 

‘દ+વક�યાઓYુ ં6ૂથ.’ 

‘બધી ક�યાઓ �વગ�મા ંહોય તો ?’ 

‘/;ૃવી પર શાિંત !’ 

********** 



ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) Page 32 

સતંા : ‘યાર, cુ ંબાળપણમા ંબc ુતાકાતવાન હતો.’ 

બતંા : ‘તન ેક+વી ર!તે ખબર ?’ 

સતંા : ‘માર! મા કહ+તી હતી ક+ cુ ં9યાર+ રડતો હતો �યાર+ આfુ ંઘર માથે લઈ લેતો હતો !’ 

********** 

િશoSકાબને : ‘gતૂકાળ, વત�માનકાળ અને ભિવ�યકાળYુ ંએક ઉદાહરણ cુ ંતમન ેઆ/ુ ંt.ં પછ! એQુ ંબી6ુ ંઉદાહરણ તમે Xતે કહ+જો. માVંુ 

ઉદાહરણ છે : ‘cુ ં]ુદંર હતી, cુ ં]ુદંર t,ં cુ ં]ુદંર રહ!શ.’ 

િવ©ાથ�ઓ : ‘એ આપનો વહ+મ હતો, એ આપનો વહ+મ છે અન ેએ આપનો વહ+મ જ રહ+શે !’ 

********** 

છગન : ‘આપના ઘરમા ંક+ટલા સદ�યો છે ?’ 

મગન : ‘cુ,ં માર! પ�ની, માર! સા] ુઅન ેસાત સાળ!ઓ.’ 

છગન : ‘ઓહો ! તો તો તમાર+ બગા]ુ ંખાQુ ંહોય �યાર+ જ મો¾ું ખોલી શકાH ુ ંહશ ે!’ 

********** 

 


