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Ngàn Truyện Cười Đủ Loại 
 
 
Tân binh quân chủng nhảy dù hỏi  hu n luyện viên trước khi nhảy lần đầu: 
-   Tôi phải làm gì nếu như dù không mở khi tôi nhảy ra khỏi máy bay? 
-   Anh chỉ việc mang dù về kho và đổi l y cái dù khác. 
 
 
Một người đàn ông vào quán ăn và gọi một cái bánh pizza. Người bồi bàn hỏi: 
-   Thế ông muốn tôi cắt bánh thành 6 miếng hay 8 miếng? 
Ông khách trả lời 
-   Tốt nh t là anh cắt làm 6 miếng thôi. Tôi nghĩ là tôi không thể ăn hết 8 miếng đâu. 
 
 
Nửa đêm, vợ một bác sĩ giật mình, lay chồng dậy thì thào: 
-   Anh ơi, có trộm ở phòng khách 
Vị bác sĩ vừa tĩnh dậy hỏi: 
-   Thế nó bị bệnh gì? 
 
 
Một con chó đến xin Ngọc Hoàng được đầu thai làm người Việt nam nhưng sống ở nước ngoài. 
-   Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, còn điều gì nữa không ? 
-   Dạ ! Con chỉ xin vậy thôi ạ ! Con hứa khi thành người và khi con thành tài, giàu có con sẽ ph n đ u để trở 
thành 1 việt kiều yêu nước cộng hoà xả hội chủ nghĩa Việt nam, độc lập tự do hạnh phúc... 
-   Vậy, vẫn là kiếp Chó, đầu thai làm gì cho nó mệt. 
 
 
Sau bữa cơm trưa, cả cơ quan ngồi quanh  m trà đặc. Câu chuyện rôm rả ngay từ đầu (như bao ngày vẫn 
thế). Chuyện đi chuyện lại, cuối cùng chuyển qua đề tài... không nói ra ai cũng biết: Nam, nữ. Một người nói: 
-   Bây giờ chúng ta bắt chước trò "Đố vui để chọc" nhé! 
-   Thế nào? - Mọi người hớn hở. 
Chủ đề thi hôm nay: "Chuyện vợ chồng". Có 2 ô chữ, 1 dành cho đàn ông và 1 dành cho phụ nữ. Người thắng 
cuộc sẽ được miễn tiền cơm trưa mai. Ô chữ thứ nh t dành cho đàn ông, gồm có 9 chữ cái. Đây là điều mà 
đàn ông sợ và không sợ. Ai đoán được chữ cái đầu tiên, có thể đọc luôn cả ô chữ. 
Người thứ nh t: 
-   Tôi xin đoán chữ K. 
-   Xin chúc mừng! Có 3 chữ K. 
-   Xin đọc luôn. 
-   Xin mời. 
-   "Khó, khổ, khô". Tức là, đàn ông không sợ "khó", không sợ "khổ", chỉ sợ "khô". 
-   Hoàn toàn chính xác. 
Mọi người vỗ tay rôm rốp. Bây giờ là ô chữ dành cho phụ nữ, cũng gồm có 9 chữ cái: Đây là điều phụ nữ sợ 
và không sợ. Lần lượt, các cô chưa chồng đoán nhưng vẫn trật. Đến chị cao tuổi nh t (đã có chồng): 
-   Tôi xin đoán chữ M. 
-   Có 3 chữ M. 
-   Tôi xin đọc luôn. 
-   Xin mời chị. 
-   "Mỏi, mệt, mềm". Tức là, phụ nữ không sợ "Mỏi", không sợ "Mệt", chỉ sợ "Mềm". 
 
 
 
-   Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền; đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng. 
-   Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông; đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà. 
-   Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể; đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng 
không phải lúc nào cũng muốn. 
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Có một ông linh mục già về coi một xứ đạo. Khi ra toà giải tội, ông nghe nhiều tín đồ xưng tội ngoại tình!! Chán 
con chiên quá bê bối… Ông bèn giảng trên nhà thờ rằng: kể từ hôm nay nếu tôi còn nghe ai xưng tội ngoại 
tình thì tôi sẽ bỏ xứ đạo này về lại nhà dòng... Hội đồng giáo xứ bèn triệu tập giáo dân tìm biện pháp... Cuối 
cùng họ đồng ý là hễ ai phải xưng tội ngoại tình thì cứ nói là bị... té !! “Thưa cha con bị té... bốn lần” chẳng 
hạn... 
Rồi thời gian trôi qua… vị linh mục già chẳng còn phải nghe hai chữ "ngoại tình" nữa nên cả xứ vui vẻ…  ai đi 
thì cứ đi… ai té thì cứ... té ! 
Thời gian trôi qua… rồi vị linh mục già qua đời… một vị linh mục trẻ khác về thay thế... Ông định nói chuyện 
này với linh mục mới nhưng chưa có dip... Một hôm vi linh mục trẻ hỏi ông chủ tịch HĐGX: 

- Này ông chủ tịch, xứ ta đường xá thế nào mà giáo dân cứ bị té hoài vậy? 
Ông chủ tịch không nín được cười. Th y ông chủ tịch cứ nhăn răng cười mãi. Vị linh mục trẻ bực mình gắt: 

- Ông cười cái gì ?  Tuần rồi vợ ông nói là bị té ba lần rồi đó!!    
 
 
Một ông phú hộ có 2 người con rể. Con cả tên Nho Thông là người thạo chữ nho. Con rể thứ hai tên Ch t 
Phác là một anh nông dân cần cù. Một hôm muốn thử tài 2 con rể phú hộ bèn bảo 2 người đi thăm ruộng với 
ông. Đi một đỗi gặp bầy vịt đương lội dưới ao, ông chỉ bầy vịt rồi hỏi: 
-    Tại sao con vịt lại nổi được trên mặt nước ? 
Nho Thông trả lời: 
-    Đa mao thiểu nhục tắc phù (lông nhiều thịt ít thì nổi) 
Còn Ch t Phác thì vắn tắt: 
-    Tại trời sinh như vậy. 
Ông phú hộ tỏ ý khen ngợi Nho Thông là người có kiến thức. Ch t Phác không được khen, vẻ mặt kém vui. 
Lại đi một đỗi nữa th y cặp ngỗng đang kêu lớn, phú hộ bèn hỏi: 
-    Con ngỗng tại sao tiếng kêu của nó lớn như vậy ? 
Nho Thông trả lời: 
-    Trường cảnh tắc đại thanh (cổ dài thì tiếng kêu lớn) 
Còn Ch t Phác lại vắn tắt: 
-    Tại trời sinh như vậy. 
Ông phú hộ lại gật gù: 
-    Thằng cả có lý 
Ch t Phác nghe khen như vậy mặt chù ụ. 
Lại đi một đỗi nữa th y một tảng đá lớn bị nứt một khe lớn, phú hộ lại hỏi: 
-    Tảng đá tại sao lại nứt ra ở giữa? 
Nho Thông trả lời: 
-    Phi thiên đã tắc nhơn đã. (không phải trời đánh thì người đánh) 
Ch t Phác cũng lại vắn tắt: 
-    Tại trời sinh như vậy. 
Lần này ông phú hộ lại nức nở khen Nho Thông trả lời r t thong tình đạt lý và chê Ch t Phác kém hiểu biết.  
Ch t Phác nãy giờ đương nén giận, nghe vậy bèn lớn tiếng: 
-    ĐM, cái gì “Đa mao thiểu nhục tắc phù”, vậy chớ chiếc ghe có lông lá gì đâu mà cũng nổi trên mặt nước? 
cái gì “trường cảnh tắc đại thanh”? vậy chớ con ếnh ương cổ cụt ngủn mà sao vẫn kêu lớn? cái gì “phi thiên 
đã tắc nhơn đã” Vậy chớ cái . . L. của vợ tui có ai đánh đâu mà nó cũng nứt ra ngay chính giữa? 
Phú hộ đành gật gù:  
-   Thằng này ngô nghê nhưng nói cũng có lý quá! 
 
 
Một anh chàng cặp bồ với một phụ nữ đã có chồng, lúc 2 người đang ở trong nhà tâm sự thì b t ngờ người 
chồng về.  
Anh chàng: ... 
-   Chết rồi làm sao bây giờ hả em?  
-   Bình tĩnh em đã có cách...  
Cô liền đi vào bếp xách cái thùng rác to tướng ra... mở cửa và nói:  
-   Anh đổ rác giùm em nhé?  
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Người chồng lập tức tuân lệnh vợ, xách thùng rác xuống tận tầng trệt để đổ rác. Nhân cơ hội đó anh chàng bồ 
mới thoát ra được, vừa đi về nhà vừa t m tắc khen:  
-   Cô ta thông minh thật, hơn đứt vợ mình.  
Về đến nhà anh b m chuông... Một lúc r t lâu sau vợ anh ra mở cửa, trên tay cô là một cái thùng rác to tướng 
và mỉm cười nói:  
-   Anh yêu ơi, anh đổ rác giúp em nhé! 
  
  
Bà thứ nh t than phiền: 
-   Chồng tôi tệ lắm! Ông ta toàn chạy theo những mụ đàn bà khác. Các chị biết không, tôi cứ nhìn th y b t cứ 
đứa trẻ nào trên phố lại nghĩ rằng đó là con của ông  y!... 
Bà thứ hai tiếp luôn: 
-   Chồng tôi thì lại khác, cứ luôn luôn thay đổi. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, ông ta có phải là bố của m y đứa con 
tôi không? 
Bà thứ ba cướp lời: 
-   Như thế đã ăn thua gì. Chồng tôi còn tồi tệ hơn nhiều. Ông  y luôn nói dối đến nỗi tôi không tin rằng mình 
lại là mẹ của m y đứa con trong nhà! 
 
 
Chàng trai háo hức nói với bạn gái: 
-   Em ạ! Hôm qua, anh đi coi thầy. Thầy bảo: Đường tình duyên của anh năm nay tốt lắm. Muốn cái gì là 
được cái đó! 
Vừa nói, chàng trai vừa choàng tay ôm l y cô gái. Lập tức, cô gái giãy nãy vùng ra và nói: 
-   Em cũng mới đi coi thầy sáng nay. Thầy bảo em rằng: Năm Quý Mùi này, dê nhiều lắm! Phải hết sức cảnh 
giác. 
-   ??? 
 
 
Đầu năm, ông T n qua rủ ông Hoà đi nhậu. Hai ông vừa ra khỏi cổng thì nhìn th y đằng xa có một người đàn 
bà đang đi ngược chiều. Ông Hoà vội vã đổi ý: 
-   Ồ! Xui xẻo quá! Thôi, tôi chẳng đi nữa đâu! 
-   Đi nhậu gặp đàn bà cũng cữ sao? 
-   Ai cữ kiêng gì đâu! Đó chính là… vợ tôi! 
-   ??? 
 
 
Có một người đàn bà đi máy bay mang theo một viên kim cương và không biết làm cách nào qua hải quan 
được. Chợt bà th y một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo 
nhân viên hải quan hỏi cha: 
-   Cha có gì khai báo không? 
Cha cố định nói không, nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời Chúa răn là không 
được nói láo nên cha nói: 
-   Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá. Còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quý bà đều 
thích. 
Nhân viên hải quan cười nói: 
-   Cha vui tính quá! Mời cha qua....!!!!!!!!!!!!! 
 


