
Ngàn Truyện Cười Đủ Loại 
 
 
Cặp vợ chồng trẻ nọ cãi nhau vì một số chuyện vặt. 
- "Anh ích kỉ, độc tài, keo kiệt và còn là tổ sư nói láo! Mới tháng trước ai bảo tôi: Em đúng là trời ban cho 

anh .. 
Người vợ thút thít.  
- Thì bây giờ tôi vẫn nói thế  
- Thật không?  
- Tất nhiên! Trời ban cục nợ! 
 
 
Có một anh chồng điếc ở phố Hàng Đào (Hà Nội). Hôm ấy có một đám cháy  trong thành phố. Đêm lên 
giường, điếc ta hỏi vợ:  
-   Hồi tối cháy ở đâu thế? 
Chị vợ thường nói chuyện với anh chồng điếc bằng cách ra dấu, mới móc  ngón tay vào “của quí” của mình rồi 
đưa lên mũi chồng. 
Anh chồng ngửi qua rồi gật gù nói: 
-   Cháy ở phố Hàng Mắm à? Mà cháy nhà nào thế? 
Chị bèn sờ lên đôi ngọc hành của chồng, anh chồng hiểu ngay: 
-   Ừ! Cháy nhà lão Hai Viên, nhưng lão ta có nhà hay đi đâu vắng mà để xảy ra thế? 
Chị vợ trả lời bằng cách vuốt ngược “của quí” của chồng, anh chồng liền nói: 
-   Lão ta đi mạn ngược à. Thế nhà bị cháy những gì đáng kể? 
Chị vợ cầm tay chồng xoa đi xoa lại trên “của quí” của mình, anh chồng chắc lưỡi bảo: 
-   Thuốc lào đang lên giá mà cháy cả bao nhiêu thuốc lào thì tai hại thật!                  
 
 
Một đám công an nhân dân ngồi tán gẫu với nhau, một thằng hỏi: 
-   Không biết ông giời (trời) có mấy chân chúng mày nhỉ ? 
Một thằng nhanh nhẩu trả lời: 
-   Sao mày ngố thế, giời có bốn phương đông, tây, nam, bắc. Vậy thì ông giời có bốn chân. 
Thằng khác phản đối: 
-   Người ta hay nói 4 phương 8 hướng, vậy thì ông giời có tới 12 chân. 
Một thằng, có vẻ thâm niên nhất trong bọn, vội lên giọng quả quyết: 
-   Giời chỉ có hai chân chúng mày ạ. Tao chắc chắn thế. Đánh cuộc cái gì tao cũng đánh. 
Cả đám nhao nhao lên: 
-   Ai nói mà mày chắc chắn thế. 
Thằng nọ chậm rãi, giọng kính trọng: 
-   Bác Hồ 
Nghe nói đến Bác Hồ, chẳng ai bảo ai, đứa nào đứa nấy im thin thít chẳng dám cãi. 
Một đứa lên tiếng hỏi, vẻ rụt rè: 
-   Thế mày nghe Bác nói lúc nào thế ? 
Thằng lúc nẫy hạ giọng vẻ bí mật: 
-   Lúc Bác còn sống, tao ở trong Đội bảo vệ Bác nên có nhiệm vụ canh gác trước cửa phòng của Bác. Bác 
hay thức khuya làm việc. Thấy mà tội cho Bác lắm chúng mày ạ. Có một đêm giời không có giăng (trăng), tối 
như mò đến phiên tao gác, tao nghe thấy tiếng bác thì thầm ở trong phòng hình như là đang nói chuyện với ai. 
Giọng Bác đêm hôm đó nghe lạ lắm, vừa cảm động, vừa bức xức lại có vẻ run rẩy nữa ...  
Cả bọn hồi hộp tranh nhau hỏi: 
-   Thế Bác nói cái gì ? Mày nói nhanh lên. 
-   Bác nói: "Ối Giời ơi, banh hai cái chân ra ..."  
 
 
Nửa đêm Black Friday ông chồng muốn mua cái TV. Ông phân vân không biết mua cỡ nào, nên text về cho bà 
vợ, "Em oi ! mua cai nao 50' hay 60'. Em thich cai nao?" Bà vợ đang ngủ, vội text lại: "mua cai lon!". 
Ông Sáu tưởng vợ tiếc tiền không muốn mua nên nổi dóa, liền điện thoại cho vợ, cáu gắt: 
-   Không muốn mua thì thôi, sao bà ăn nói tục tĩu vậy? Bà không muốn mua thì tui mua !. 



Bà Sáu ngẩn ra, đáp : 
-   Thì em đã bảo mua cái lớn rồi còn gì ....!  
 
 
Một bé trai cầm một tờ tiền giả vào một cửa hàng đồ chơi và mua một máy bay... 
Cô bán hàng nhìn tiền và nói:  
- Cháu à, tiền của cháu là tiền giả! 
Cậu bé:  
- Thế thì cô nghĩ máy bay của cô là thật à? 
 
 
Một anh và một chị chờ ở cửa thang máy. 
-   ANH VÀO ĐI, NÓ LÊN RỒI ĐẤY. 
Chàng bước vào, cảm ơn cô gái rồi nhỏ nhẹ lịch sự:  
-   Cả đời tôi đi nhiều thang máy mà chưa bao giờ được nghe một người phụ nữ xinh đẹp nhắc nhở hay như 
thế.  
Cô gái mỉm cười cảm ơn. Đến tầng 5, chàng chào cô gái và định bước ra, bất chợt cô ta lại nói : 
-   EM CHƯA TỚI, ANH ĐÃ XUỐNG À? 
Chàng lại mỉm cười nhỏ nhẹ:  
-   Biết làm thế nào được. Nó lên, tôi đã vào rồi, bây giờ phải xuống thôi, không lên nữa cô ạ. 
 
 
Ở bệnh viện, một khứa lão đến hỏi mọi người đang chờ khám bệnh: 
-   Bà làm ơn cho tôi hỏi đây có phải là phòng khám phụ khoa không? 
-   Đúng. 
-   Bà là người sau cùng à? 
-   Đúng vậy. 
-   Thế thì tôi sau bà nhé. 
-   Này ông có nhầm không đấy? Đây là phòng khám bệnh phụ nữ đấy. 
-   Thì đúng rồi còn gì nữa, ở đây bác sĩ có đặt "vòng" tránh thai cho phụ nữ phải không? 
-   Đúng vậy. 
-   Tức là ông ấy..."tháo nó" ra được chứ ạ? 
 
 
-   Anh hút thuốc à? 
-   Ờ 
-   Ngày mấy gói? 
-   3 
-  Gói nhiêu tiền? 
-  10$ 
- Thế anh hút bao lâu rồi 
-   15 năm 
-   Vậy 1 gói là 10 đô, ngày 3 gói, vị chi 1 tháng anh hút hết 900 đô, và 1 năm ngốn hết 10.800 đô đúng không? 
-   Đúng! 
-   Nếu 1 năm anh hút hết 10.800 đô, bỏ qua lạm phát, 15 năm qua anh anh hút tổng cộng 162.000 đô, đúng 
không? 
-   Đúng! 
-   Đồ điên! Anh có biết là nếu anh không hút thuốc, anh có thể gửi tiền vào ngân hàng, và sau 15 năm đó, anh 
có thể mua được 1 chiếc Ferrari không? 
-   Ờ!... Thế cô có hút thuốc không? 
-   Dĩ nhiên là không. 
-   Thế cái xe Ferrari của cô đâu? 
-   ..... 
 
 



-   Sao mẹ nói dối con? 
-   Sao con lại nói thế? 
-   Mẹ bảo em gái con là thiên thần. 
-   Đúng rồi, em ấy là thiên thần đáng yêu của chúng ta.  
-   Thế sao con vất em ra cửa sổ mà em không bay? 
 
 
Hoà thượng trụ trì chùa trên ngọn Cấm Sơn chiều nay tiếp một trung niên xin được quy y cửa Phật: 
–   Thầy ơi, con đến xin được nép bóng thiền môn, xa lánh sự đời, mong thầy chấp thuận. 
Hoà thượng khuyên can: 
–   Nhà chùa nào phải là nơi giải sầu, tam bảo đâu là chốn lánh trần. Tu hành cũng lắm gian nan, thí chủ phải 
suy nghĩ thật kỹ, lỡ sau này không chịu được mà hoàn tục thì mất công lắm! 
–   Thưa thầy, ý con đã quyết, xin thầy thí phát và cho con được kêu bằng “sư phụ”! 
–   Thí chủ à, nghĩ lại đi, cuộc đời hãy còn lắm niềm vui với thất tình lục dục. Đang tuổi xuân, sao thí chủ 
không tìm vui trong tình ái? 
–   Thầy ôi, bây giờ ngoài đó yêu nhau hôm trước bóp cổ nhau hôm sau! Với lại lấy vợ thì phải sanh con, còn 
khổ hơn nếu con đau bệnh không lo nổi viện phí, không tìm ra giường nằm, con tới tuổi đi học nhưng không 
đủ tiền chạy trường, lo quà cáp biếu thầy cô... Bao nhiêu nỗi khổ thầy làm sao hiểu được! Con quyết rồi: Tu là 
cõi phúc, tình là dây oan ! 
–   Thiện tai! Thế sao con không giải khuây bằng những thú vui trần thế khác như ẩm thực, như du lịch? 
–   Thầy xa lánh thế gian quá lâu nên không biết cõi tục bây giờ nó... tục lắm! Ăn một món ngon cũng có nghĩa 
ăn mầm bệnh. Ra đường thì đầy dẫy hiểm nguy, vừa sợ cướp, sợ hung thần đường phố, sợ cả công an ! 
Thầy chưa biết đó thôi, đường không đủ mà đi nhưng sơ hở lấn làn xe là ăn biên bản, xử theo nghị định 71 đi 
đứt cả tuần lương, vui chưa thấy đã lo nhãn tiền ! 
–   Thế, chẳng lẽ ngoài đó không còn gì vui? 
–   Con chẳng biết nữa. Với con bây giờ tất cả đều là không! 
Hoà thượng ngẩn người : 
-   Mô Phật ! Nói thế thì thí chủ đắc đạo rồi. Tu chi nưã ! 
 
 
Một bà quả phụ gọi hồn chồng về, nói chuyện cho đỡ nhớ thương.  
Người chồng hỏi: 
-    Em gọi anh về có chuyện gì không? 
-    Em nhớ anh nên gọi anh về nói chuyện, thế thôi. 
Người chồng nói: 
-    Có gì, em nói đi. 
-    Ở thế giới bên kia, anh có vui không? 
-    Vui lắm em. 
-    Tâm hồn anh có thanh thản không? 
-    Thanh thản lắm. 
-    Anh có yên vui và hạnh phúc hơn lúc sống với em không? 
-    Hơn nhiều lắm em. 
Bà quả phụ nói với giọng buồn buồn: 
-    Thế anh tả cảnh thiên đàng cho em nghe đi. 
Người chồng ngạc nhiên: 
-    Cảnh thiên đàng nào? Hiện anh đang ở địa ngục mà. 
 


