
 

  
 

 

 



હાસ્ય-કણિકા : 

ખીસાપોથીઓ સ્વરૂપે બે ભાગો 1980થી 1989 સધુી : 85,000 નકલ બનેં ભાગની સયંકુ્ત 

આવતૃ્તિ 1997 થી 2009 સધુી : 11,000 નકલ 

‘હાસ્ય-કણિકા’ના ં116 પાનામંાથંી આ લઘપુસુ્સ્તકા ‘હાસ્ય-માળાના ંમોતી’ : 2006 

પનુર્ુદુ્રિ ; 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 

કુલ નકલ : 50,000 

રૂ. 5 

100 નકલ : રૂ. 4 લેખે ; 1,000 નકલ : રૂ. 3 લેખે 

(+રવાનગી-ખર્ુ) 
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“જરા ત્તવર્ારો, બાળકો”, ત્તશક્ષકે કહ્ુ,ં “આફ્રિકામા ંઅનેક ત્તવસ્તારોમા ંત્તનશાળ જ નથી ! તો આપિે 
શાના માટે પૈસા બર્ાવવા મથવુ ંજોઈએ ?” 

બાળકોનો હરુ્નાદ થયો. “આફ્રિકા જવા માટે !” 

***** 

એક ધનવાન ફ્રફલ્મ-ત્તનમાુતાની દીકરીને શાળામા ંકોઈ ગરીબ કુટંુબ ત્તવશે ત્તનબધં લખવાનુ ંકહવેામા ં
આવયુ.ં એના ત્તનબધંની શરૂઆત આ રીતે થઈ: “એક હત ુ ં ગરીબ કુટંુબ. તેમા ંબા ગરીબ હતી. બાપ ુ

ગરીબ હતા. બાળકો ગરીબ હતા,ં રસોઇઇયો ગરીબ હતો. મોટરગાડીનો ડ્ર્રાઇવર ગરીબ હતો. 
કામવાળી ગરીબ હતી. માળી ગરીબ હતો. સહ ુકોઈ ગરીબ હતા.ં..” 

 

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

 

“મોટો થઈને હું ધ્રવુપ્રદેશની સફરે જવાનો છં.” છ વરસના એક બાળકે બાપાને કહ્ુ,ં “અને 
અત્યારથી જ તેની બરાબર તાલીમ લેવા માડંવાનો છં.” 

“એ કેવી રીતે ?” 

“રોજ તમે મને પારં્-પારં્ રૂત્તપયા આપો તો હું સારી પેઠે આઈસક્રીમ ખાતો રહીશ, જેથી પછી 
ઠંડીની કાઈં અસર મને થાય નહીં.” 

 

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

 

પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રમા ંએક પિ સવાલનો જવાબ ન આપી શકનાર છોકરાએ પોતાની ઉિરવહી 
ઉપર સફાઈદાર લબંર્ોરસ દોયો ને અંદર લખયુ:ં 

“આ જગ્યા આવતે વરસ જોજો.” 

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



પરીક્ષામા ંસહથુી ઓછા ગિુ લાવનાર પતુ્રને ત્તપતાએ કહ્ુ:ં “ત્તવન,ુ તારા આટલા ઓછા માકુ જોઈને 
મને એક વાતનો જરૂર સતંોર્ થાય છે કે તેં ર્ોરી તો નફ્રહ જ કરી હોય. ” 

 

*********** 

ઠોઠ ત્તવદ્યાથી: “પિ સાહબે, મને શનૂ્ય માકુ તો ન જ મળવા જોઈએ એમ મને લાગે છે. ” 

ત્તશક્ષક: “મને પિ એમ જ લાગે છે. પિ હું લાર્ાર હતો—શનૂ્યથી ઓછા માકુ આપવાનો મને 
અત્તધકાર નથી.” 

 

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

 

ત્તનશાળમા ંએક ફ્રદવસ બહ ુભિવાનુ ંથયુ ંપછી થાક્યોપાક્યો ઘેર આવેલો નાનો ફારુક એની 
અમ્માને કહ,ે “હું જૂના જમાનામા ંજન્મ્યો હોત તો કેવુ ંસારંુ થાત !” 

“કેમ એમ, બેટા?” માએ પછૂ્ુ.ં 

“કારિકે તો મારે આટલો બધો ઇત્તતહાસ ભિવો પડત નફ્રહ !” 

 

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

 

સ્ત્રીઓના ંપગરખાનંી એક દુકાનમા ંપાફ્રટયુ:ં “દુકાનમા ંદાખલ થયા પછી દસ જ ત્તમત્તનટમા ંતમારી 
ખરીદી કરી લો,તો દસ ટકા વળતર.” 

 

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



પોતે કેવો સર્ોટ ત્તનશાનબાજ છે તે પોતાના પતુ્રને દેખાડવાનુ ં ત્તશકારી ત્તપતાએ નક્કી કયુું. પતુ્રને 
જગંલમા ં લઈ જઈને, જમીન ઉપર બેઠેલા બતક ઉપર ત્તનશાન તાકીને એમિે બદૂંકનો ઘોડો 
દબાવયો. પિ બતક ત્તનશાન ચકૂવીને ઊડી ગયુ.ં જરા પિ થડક્યા ત્તવના ત્તશકારીએ દીકરાને કહ્ુ:ં 
“જો બેટા, દુત્તનયાની આઠમી અજાયબી હવે ત ુ ંજોઈ રહ્યો છે —મરેલુ ંબતક કેટલુ ંસરસ રીતે ઊડી 
રહ્ુ ંછે !” 

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

ભાવને કસવામા ંજે કુશળતા સ્ત્રીઓ બતાવતી હોય છે તેવી પત્તતની પસદંગીમા ંપિ બતાવે, તો 
છૂટાછેડાના ફ્રકસ્સા નફ્રહવત થઈ જાય. 

 

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

 

દીકરીએ આવીને જાહરેાત કરી કે અર્કુ યવુાન સાથે એિે વેત્તવશાળ કરી લીધ ુછે, એટલે તરત 
ત્તપતાએ પછૂ્ુ ં: “ એની પાસેએ કાઈં પૈસા છે? ” 

“તમે પરુુર્ો બધા સરખા જ છો.” છોકરીએ જવાબ વાળ્યો. “એિે પિ તમારે ત્તવશે એ જ પછેૂલુ ં!” 

 

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

 

દરેક મા ંએવુ ંઝખેં છે કે પોતાને મળ્યો તેના કરતા ંસારો વર પોતાની દીકરીને મળે. પિ તે એટલુ ં
તો સમજે જ છે કે પોતાના દીકરાને, એના બાપને મળી તેવી ઉિમ પત્ની નફ્રહ જ મળે. 

 

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



 

 “અરે જુઓ તો ખરા—પેલી છોડીના ંજીંથરકા ંકેવા ંલાગે છે !” 

“એ છોડી નથી, છોરો છે- અને એ મારો દીકરો છે.” 

 

“માફ કરજો, મને ખબર નફ્રહ કે તમે જ એના બાપ હશો.” 

“બાપ નથી — હું એની મા છં !” 

 

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

 

ગ્યાસ્તેલની દુકાને કતારમા ંઊભા ંઊભા ંએક સવારે ગજરાબહને અને બાળાબહને વાતો કરતા ંહતા.ં 
એમનો વારો આવવાની તૈયારી હતી ત્યા ંગજરાબહને પોતાના ંજોડીદારને એવુ ંકહતેા ંસભંળાયા ંકે, 
“હાલ ને બઈ, આપિે લેનમા ંપાછા ંછેવાડે જઈને ઊભા ંરહીએ! હજી તો મારે તને અલકમલકની 

કેટલીયે વાતો કહવેાની બાકી છે.” 

 

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

 

પત્તત: હું નાટકની ફ્રટફ્રકટો લાવયો છં. 

પત્ત્ન: વાહ ! હું હમિા ંજ તૈયાર થવા માડંું છં. 

પત્તત: એ બરાબર છે-ફ્રટફ્રકટો આવતી કાલની છે. 

 

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



“સોમવારે તમે કારેલાનં ુ ંશાક ને રોટલી ખાધેલા,ં મગંળવારે ખાધેલા,ં બધુવારે ખાધેલા,ં ગરુૂવારે 
પિ ખાધેલા—ંઅને હવે આજે શકુ્રવારે કહો છો કે કારેલા ંભાવતા ંનથી ! આમા ંમારે રસોઈ કરવી 

કઈ રીતે? 

 

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

 

પત્ની પત્તતને : “હું પાડોશીને ત્યા ંજઈને અબઘડી આવુ ંછં. ચલેૂ ર્િાની દાળ ર્કૂી છે તેમા ંપા-પા 
કલાકે જરા કડછી ફેરવતા રહજેો એટલે દાઝે નહીં.” 

 

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

 

હંસા : વાસિ ઊટકવા માટે તમે શેનો ઉપયોગ કરો છો? 

ત્તનર્ ુ: આમ તો મેં ઘિા અખતરા કરી જોયા, પિ એમા ંઉિમ મારા વર નીવડયા છે. 

 

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

 

“તેિે એની આગળ પરિવાનો પ્રસ્તાવ ર્કેૂલો. પિ પેલીએ ના પાડી દીધી.” 

“પછી?” 

“એ બનેં સખેુથી રહ્યા.ં” 

 

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



ઘિા મફ્રહના રાહ જોયા પછી એક ભારતીય દંપતીને અમેફ્રરકાનુ ંનાગફ્રરકત્વ મળ્યાનો પત્ર મળ્યો. 
આથી ખશુ થઈ ગયેલા પત્તત સાહબેે પત્નીને કહ્ુ:ં “લે, આ જો, આપિને અમેફ્રરકાનુ ંનાગફ્રરકત્વ 

મળી ગયુ.ં” 

પત્ની તે વખતે રસોડામા ંવાસિ માજંતી હતી. ખબર સાભંળતા ંજ તેિે હાથ ધોઈ નાખયા ને કહ્ુ:ં 
“અચ્છા તો હવે ઝટ અંદર આવો અને આ વાસિ સાફ કરી નાખો.” 

 

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

 

“ઘરમા ંમારંુ ર્લિ છે !” એવુ ંકહનેારો પરુુર્ બીજા ંજૂઠાિા ંપિ નફ્રહ ર્લાવતો હોય એની શી 
ખાતરી? 

 

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

 

આજીવન અપફ્રરિીત રહલેા એક સજ્જને, જુવાનીમા ંજે ત્રિ યવુતીઓએ એમની લગ્ન-દરખાસ્તોને 
ઠુકરાવેલી તેમને પોતાની તમામ ત્તમલકત વારસામા ંલખી આપી, કારિકે “જે સખુશાતં્તત મેં 

ત્જિંદગીમા ંઅનભુવયા,ં તે એમને આભારી છે.” 

 

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

 

બધાએ જેને આજીવન બ્રહ્મર્ારી માની લીધેલા તેવા એક સજ્જન અંતે, સાઠ વરસની ઉંમરે પરિી 
ગયા. ત્તમત્રોએ એમને પછૂ્ુ ંકે, “ત્યારે પછી આટલુ ંબધુ ંમોડંુ શીદને કયુું?” 

સજ્જને ખલુાસો કયો : “જો એ કકુશા નીકળે તો મારે એની સાથે ઝાઝા ફ્રદવસ કાઢવા ન પડે.પિ 
જો એ શાિી ગફૃ્રહિી નીવડે તો એને ખાતર આટલી વાટ જોયાનુ ંપિ લેખે લાગે.” 



 

તમારી પત્નીની ત્તવવેકબદુ્ધિ પર ઝાઝો ભરોસો રાખવા જેવુ ંનથી ને? જુઓ તો ખરા—તેિે કેવા 
માિસને જીવનસાથી તરીકે પસદં કયો છે ! 

 

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

એક જિે પોતાના ત્તમત્ર પાસે કબલૂાત કરી કે, “ધોબી પાસે કપડા ંધોવરાવીને, હોટેલનુ ંખાઈને અને 
કાિાવંાળા ંમોજાં પહરેીને હું કંટાળેલો, એટલે પછી પરિી ગયો.” 

“માળં, એ તો અર્રજ કહવેાય !” ત્તમતે્ર જવાબ વાળ્યો, “કેમ કે એ જ કારિોસર મેં છૂટાછેડ લીધા !” 

 

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

 

તમે તમારી પત્નીની ટીકા કરો ત્યારે એક વાત ધ્યાનમા ંરાખજો—કે પોતાના એ બધા દોર્ને કારિે 
જ તો એ જેને પરિેલી છે તેના કરતા ંવધ ુસારો વર મેળવી શકી નહોતી. 

 

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

“મારી પત્નીની યાદશસ્ક્ત ભયકંર ખરાબ છે.” 

“કેમ, એમને કશુ ંયાદ નથી રહતે ુ ંકે શુ?ં” 

“ના યાર, એને બધુ ંજ યાદ રહ ેછે.” 

 

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

 



તમારી પત્નીએ તમારી સાથે જે રીતે વરતવુ ંજોઈએ તેમ એ ન વરતતી હોય તો –તેનો પાડ 
માનજો ! 

 

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

 

દરેક પરુુર્ને પત્નીની જરૂર હોવાની જ. જ્યારે કાઈંક અવળં પડે તે દરેક વખતે એ કાઈં સરકારનો 
વાકં થોડો જ કાઢી શકે છે? 

 

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

 

ત્તવજ્ઞાન માિસને એટલુ ંલાબં ુ ંઆયષુ્ય તો કદી નફ્રહ સપંડાવી શકે કે જેમા ંપત્નીની બધી ઇચ્છાઓને 
તે પરૂી પાડી શકે. 

 

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

 

બને્ન પત્નીઓની બાબતમા ંતે કમનસીબ રહ્યો છે—પહલેી પત્નીએ તેને છૂટાછેડા આપી દીધા, તો 
બીજી આપતી જ નથી ! 

 

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

 

 



તાલકુાની કોરટમા ંએક ર્ોર ઉપર કામ ર્ાલતુ ંહત ુ ંઅને એને પકડી પાડનાર એક જોરાવર બાઈ 
સાક્ષીના પીંજરમા ંખડી હતી. 

“આ માિસનો સામનો એકલે હાથે કરવામા ંતમે ઘિી બહાદુરી બતાવી, બહને! ” મેત્જસ્રેટ બોલ્યા. 
“તે બદલ તમને ધન્યવાદ. પિ હું એટલુ ંપછંૂ કે એના આટલા બધા દાતં પાડી નાખીને એને 

લોહીલહુાિ કરવાનુ ંશુ ંજરૂરી હત ુ ં?” 

“તે મને શી ખબર,” બાઈ તાડકૂી “કે ઈવડો ઈ ર્ોર ત્યાથંી નીકળશે? હું તો ત્રિ કલાકથી મારા 
ધિીની વાટ જોઈને મોડી રાત લગી બેઠી હતી, તે મને એમ કે રોયો ઇ જ હશે !” 

 

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

 

“પારુલ, સૌરભે મને ગઈ કાલે શુ ંકહ્ુ,ં ખબર છે? કહતેો’તો કે તેિે મારા જેવી દેખાવડી અને 
હોત્તશયાર છોકરી આજ સધુી જોઈ નથી.” 

“અને ત ુ ંય કેવી ર્રૂખ છો, ભૈરવી !” પારુલે કહ્ુ:ં “ જે તને પરણ્યા પહલેા ંજ આમ છેતરી રહ્યો 
છે, તેની સાથે લગ્ન કરવા ત ુ ંતૈયાર થઈ ગઈ છો?” 

 

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

 

જમનાદાસ ને અજવાળીને પરણ્યા ંત્તસિેરેક વરસ થઈ ગયા ંહશે ત્યારે, છન્ુ ંવરસની પાકી 
અવસ્થાએ જમનાદાસનુ ંમરિ થયુ.ં આ સમાર્ાર અજવાળીને આપનાર દાક્તરને બીક હતી કે 

ડોશી ણબર્ારા ંએ ઘા જીરવી નહીં શકે.પિ બાઈ ઘિી ખમતીધર નીકળી. 

“ઠીક ત્યારે,” તે બોલી, “હવે અંતે મને પસદં પડે તે રીતે હું ર્ા બનાવી શકીશ.” 

 

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



લોકો જો બદુ્ધિપવુૂક ત્તવર્ાર કરતા ંહોય તો ઘિા છૂટાછેડા અટકી જાય—ઘિા ંલગ્નો પિ. 

 

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

 

જગન: ત્રિ અઠવાફ્રડયાથંી મેં મારી સ્ત્રી સાથે વાત જ નથી કરી. 

મગન: અરે! પિ એવુ ંકેમ? 

જગન: મને વર્મા ંબોલવુ ંપસદં નથી. 

 

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

 

કોઈ વયસ્ક્ત લગ્નજીવન ત્તવશે અદ્ ભતુ વાતો કરે તો સમજવુ ંકે- એ કંુવારી હશે. 

 

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

 

રંગીલા રોત્તમયોએ પહલેા ંમાળની બારીની બહાર ત્તનસરિી માડંી અને પછી નીરે્થી એક કાકંરો 
બારીના કાર્ પર માયો. તરત બારી ઊઘડી અને સીડી પરથી સરકતી કપડાનંી એક બેગ નીરે્ 
આવી, ને તેની પાછળ રસીલા પિ ઊતરી આવી ને આશકને ભેટી પડી.એક ફ્રરક્ષામા ંબેય ર્ડી 

બેઠા.ં 

“મોટા સ્ટેશને—ઝટ,” પેલાએ સરૂ્ના આપી, અને પે્રમી પખંીડાએં ત્તનરાતંનો શ્વાસ લીધો. સ્ટેશને 
ઊતરીને જુવાને ખીસામાથંી પાકીટ કાઢ્ુ.ં 

“પૈસા કાઈં લેવાના નથી,” ફ્રરક્ષાવાળો બોલ્યો. “બાઈના ધિીએ ભાડંુ પહલેેથી દઈ દીધેલુ ંછે.” 

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



પત્ની સાથે દલીલમા ંઊતરતા ંપહલેા ંએટલી ખાતરી કરી લેવી કે તમારી વાત ણબલકુલ સાર્ી જ 
છે—અને પછી એ વાત પડતી ર્કૂવી ! 

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

 

પત્તત-પત્ની એક સમાજસેવકની સલાહ લેવા ગયા.ં “છ વરસના અમારા લગ્ન જીવનમા,ં” પત્તતએ 
ફફ્રરયાદ કરી, “એક પિ બાબત અંગે અમે સમંત થઈ શક્યા ંનથી.” 

“છ નહીં—સાત.” પત્ની સધુારો કયો. 

 

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

 

વેત્તવશાળ પહલેા ંપેલો બોલતો ને પેલી સાભંળતી; વેત્તવશાળ પછી પેલી બોલતી ને પેલો 
સાભંળતો;લગ્ન પછી બનેં બોલે છે ને પડોશીઓ સાભંળે છે ! 

 

*********** 

 

આદશુ પત્તત એ છે જે, પોતાની પત્નીએ  ‘ન’ કહલેો એક એક શબ્દ બરાબર સમજતો હોય. 

 

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

 

પોતાની પત્ની સાથે જીભાજોડી કરતા કેટલાક પરુુર્ો હજીયે નીકળશે; બાકી ઘિાખરાએ તો એમ 
કહતેા ંશીખી લીધુ ંહોય છેકે, “તારી વાત બરાબર છે.” 

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



વીજળીના દીવાને ફંક મારીને ઓલવવાની કોત્તશશ હજીયે કરજો—પત્ની સાથે દલીલમા ંજીતવાની 
કદી નફ્રહ. 

 

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

 

રેડલેઇક ફોલ્સ નામના અમેફ્રરકન ગામની પરં્ાયતનુ ંજાહરેનાર્ુ:ં “આ ગામના ંબનેં કબ્રસ્તાનો 
ત્તશયાળા દરત્તમયાન બધં રહશેે. આથી જાહરે જનતાને જિાવવાનુ ંકે આ વાતની નોંધ લે અને 

પોતાનુ ંવતુન તે ર્જુબ રાખે.” 

 

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

 

એક વિૃની અઠ્ઠાણુમંી વરસગાઠેં તેમની છબી પાડીને પછી ફોટોગ્રાફરે જતા ંજતા ંકહ્ુ:ં “દાદા, તમે 
એકસો વરસના થાવ ત્યારે પિ છબી પાડવા હું હાજર રહી શકીશ એવી આશા છે!” 

“કેમ નહીં વળી?” દાદાજી બોલ્યા: “હજી તો તારી તણબયત ઘિી સારી દેખાય છે !” 

 

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

દફ્રરયામા ં ઓણર્િંતાનુ ં તોફાન જાગ્યુ ં ત્યારે જહાજના કઠેડા પર ઢળીને ઊભેલી એક યવુતી સમતોલપણુ ં
ગમુાવીને પાિીમા ંજઈ પડી. તરત જ બીજી વયસ્ક્ત મોજંાની વચ્રે્ એની બાજુમા ંખાબકી અને લાઇફ-બોટે 
આવીને તેમને બર્ાવયા ંત્યા ંસધુી એિે બાઈને ઊંરે્ ધરી રાખી. સહ ુકોઈએ અર્રજ વચ્રે્ જોયુ ંતો એ વીર 
પરુુર્ જહાજ પરના સહુથે વયોવિૃ માનવી હતા—80 વટાવી ચકેૂલા. તેમની બહાદુરીના માનમા ંતે સાજંે એક 
ત્તમજબાની આપવામા ંઆવી. “ ભાર્િ કરો !ભાર્િ કરો ! ’’એવી માગિી બીજા ર્સુાફરોમાથંી ઊઠી. 

અંતે જૈફ સજ્જન હળવે હળવે ઊભા થયા અને ઉત્સાહ ભરેલા સર્દુાય પર એક નજર ફેરવીને પછી બોલ્યા: 
“એક જ વસ્ત ુહું જાિવા માગુ ંછં—કે કોિે મને ધક્કો મારેલો?” 

*********** 



એ રેસ્ટોરા ંપોતાના ગ્રાહકોની ઘિી કાળજી લે છે. તેમના વાનગી પત્રકને અંતે નજીકના બધા 
દાકતરોના ંસરનામા ંછાપેલા ંછે. 

 

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

 

એક દંપતી પોતાનુ ંનાનુ ંબાળક લઈને નાટક જોવા ગયુ.ં ડોરકીપરે એમને રે્તવયા ંકે જો બાળક 
અવાજ કરશે તો એમિે બહર નીકળી જવુ ંપડશે—જોકે ફ્રટફ્રકટના પૈસા પાછા મળી શકશે. 

ખેલ અરધે પહોંચ્યો હશે ત્યા ંપરુુરે્ સ્ત્રીના કાનમા ંકહ્ુ,ં “તને કેમ લાગે છે?” 

“કાઈં બળ્યુ ંનથી આમા,ં”  પેલીએ જવાબ દીધો. 

“બસ ત્યારે, બાબલાને વળ દઈને ર્ીંફ્રટયો ભર.” 
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