બરાબર 29-05-2005થી શ થયેલી આ ‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ નામક

‘સુ–વાચનયા ા’, આજ ે ચૌદ વષ પુરાં કરી,

‘પંદરમા’
વષમાં વેશે છે

–ડૉ. રઈશ મનીયારની
‘હા યયા ા’થકી.. સૌનું એમાં વાગત છે..

દો ત, ના ચાલે મગર અ ો

નહ હોય તો
–ડૉ. રઈશ મનીયાર

જગતના સવ યવસાયોમાંથી મને કેશકતનકારના વયવસાય

યે વીશેષ

અનુરાગ છે. આજ ે વીચાર આ યો કે જગતના સવ પુ ષો જ ેની આગળ પોતાનું મ તક
ઝુકાવી દે છે, એ કેશકતનકારની તુતીમાં આજ ે મારી કલમ ચલાવીને, એણે

વનભર

ચલાવેલી કાતરનું ઋણ અદા કરી દ .
અરે , આ કેશસ

એ મા નીરસ યવસાય નથી; એક ઉ ચ દર

છે. શીર સાથે સંકળાયેલી આ શીરમોર કલા
મારી કુ શળતા

યેનું મા ં ખચાણ

ની કલા

ઈને અને એ કાયમાં

ઈને ીકાળ ાની ન હોય એવા લોકોને પણ વી ાસ બેસે છે કે, કદાચ

આ જ મારી પુવજ મની ફુ લટાઈમ એ ટીવીટી હશે. પર તુ સાચું રહ ય એ છે કે
વારં વાર વીદેશ વાસોમાં દર મહીને દસથી પંદર ડૉલર ખચ શકવાની મારી અસમથતા
તો નહી; પર તુ અની છાને કારણે આ કલા મારે હ તગત કરવી પડી.
આમ તો મ

વનમાં ઘણી ઉપયોગી બાબતો શીખવાના ક ણ અને ની ફળ

યાસો કયા છે; પર તુ એકમા આ જ કળા મને સરળતાથી સા ય થઈ છે.

ણકારો

જ

ણે છે કે પોતાની કવીતાનું

તે વીવેચન કરવું એના કરતાંય,ે પોતાના કેશનું

તે

કતન કરવું એ દુ કર કાય છે. ‘તું ડૉ ટર કે કવી સીવાય કશામાં ચાલે એવો નથી,’ એવું
મ મતાપુવક માનનારી મારી દુરારા ય પ ની, ધીરે ધીરે મારી કળાની ચાહક અને
શંસક થઈ ગઈ છે એ મારા સુદીઘ

વનની અતીઅ પ સાંસારીક સી ીઓમાંની એક

છે.
ગાંધી

મને અનેક કારણોસર ગમે છે; પણ હું સ ય અને અહ સાના માગ

ચાલવા જ મ ત રીતે અસમથ છુ .ં ગાંધી એ પણ એક વાર પોતાના વાળ
હતા એ હકીકત યાદ કરી, હું સ યના યોગોમાં તો નહ ; પર તુ

તે કા યા

તે વાળ કાપવાના

યોગોમાં એમનો પા ો અનુયાયી થઈ શ યો છુ ં એનો મને સંતોષ છે અને અતીશય
ન તાપુવક જણાવું તો, એ બાબતમાં હું ગાંધી
ગાંધી

આ ીકામાં

કરતાં વત ચડીયાતો છુ .ં કેમ કે

તે વાળ કાપી કોટમાં ગયા યારે યાયાધીશે, ‘માથે દર ફરી

ગયા કે શુ!ં ’ એવી કૉમે ટ કરી હતી. યારે અમેરીકામાં હું દસ ડૉલર બચાવવા,

તે

વાળ કાપી, ફરી પાછો ભારતમાં આવી, પચાસ પીયા ખરચવા જ ેટલો ઉદાર થઈ,
મારા કેશકતનકાર પાસે

છુ ;ં તો ઘણી વાર એને યાલ સરખો નથી આવતો કે, એ

જ ેના પર પોતાના કુ શળ હ તનો એકાધીકાર સમજ ે છે, તે મ તક બી

અણઘડ હાથ

વડે વધેરાઈ ચુ યું છે.
જ ેમ અનેક લ ો કરનારને છેવટે ભાન થાય છે કે

ી– ી વ ચે ઝાઝો ફરક

હોતો નથી, એમ વારં વાર કેશકતનકારને બદલનારને પણ યાલ આવે છે કે ‘નામ પ
જુ જવાં; પણ અ તે તો એમનું એમ જ.’
કેશકતનકાર પોતાની બહોળી સામા ક સમજનો લાભ બૃહદ સમાજને
આપવાના આશયથી, યારે ક વીનામુ યે ‘મોણ’ નાખીને અહ ની વાત યાં કરે છે, યારે
સમાજ ‘એના પેટમાં વાત ટકતી નથી’ એવો હીન આરોપ મુકે છે. પણ એવા મી યા
આરોપો છતાં; યુગોથી જ મ–મરણ, લ –છુ ટાછેડા, લફરાં–લબાચાની માહીતી

સરાવતી આ ાનની પરબોનું મહ વ ઘટી શકતું નથી. નેશનલ ચેનલ પર ન મળે તે
યુઝ, લોકલ ચેનલ પર મળે અને કેબલ પર ન મળે તે યુઝ, કેશકતનકારની ચેર પર
મળે. આજ ે સરકારો, સી.બી.આઈ. કે સી.આઈ.એ.ની મદદ લીધા પછી પણ, દેશમાં શું
ચાલી ર ું છે તે

ણી શકતી નથી, યારે જુ ના જમાનામાં રા

વાળંદના મુખે ‘સારે ગાંવકી’

ઘેરબેઠા (મહે લબેઠા)

ણી લેતા.

વીદેશમાં લોકો સાઈકોથેરાપી ટના ‘કાઉચ’ પર સુઈને પોતાના મનની વાત
મુ તપણે કહીને–બોલીને સા

થાય છે અને વ ચે વ ચે મા ‘હં ....હં ’ કહે તા ડૉ ટરને

ખાલી સાંભળવાના પૈસા ચુકવે છે. કેશકતનકારની ખુરશી શું કોઈ સાઈકોથેરાપી ટના
કાઉચથી કમ છે? ‘વાળ’ પર અને ‘વાત’ પર એક સરખું યાન રાખી, એ તમારી વાત
કા યા વગર તમારા વાળ કાપી શકે છે, એ તો
જગતભરના કેશકતનકારોમાં એક વીશી

સા ય મ

ચા

કારની યોગસી ી છે!

યું છે. એ પોતાના અ ય ત

અમીર અને અ ય ત ગરીબ ાહકોની વાત સમ વથી અને એક સરખા રસથી સાંભળે
છે. જ ર જણાય યારે જવાબ આપે છે, જ ર જણાય યારે ચુપ રહે છે. (

કે એ

યારે બોલશે એ એના મ માં માવાની થીતી અને માણ પર પણ આધાર રાખે છે.)
દુનીયાનો ગમે તેવો તીસમારખાં પણ, વાળંદ આગળ શીર ઝુકાવે છે. દુનીયાએ
આપેલા આ આદરનો બદલો વાળવા વાળંદ ગમે તેને ખુરશી પર આ ઢ કરી એને રા
જ ેવું સ માન આપે છે. એક રીતે વાળંદ સદીઓથી જગતભરના ખુરશીવાંછુ
સ ાધીશોને છુ પો સંદેશ આપે છે કે, જ ે કોઈ ખુરશી પર બેસે એને મુંડાવીને જ
ઉતરવાનું થાય છે. જગતભરના ખુરશી મ
ે ીઓ માટે વાળંદની ખુરશી એ એક
આ યા મીક તીથ અથવા પીઠીકા છે, જ ે એમને અડધા કલાકમાં જ નીચે ઉતારી
નીમ હી બનતા શીખવાડે છે.
મા નેતા કે અભીનેતાને જ નહ ; મારા જ ેવા પામર મનુ યોને પણ

વનનાં ગુઢ

સ યોનું ભાન કોઈ અઘોરીની ગુફામાં નહ ; પણ વાળંદની દુકાનમાં જ થઈ શકે. ઘરના

નાનકડા અરીસામાં રોજ

ટપોઝ

ઈ પોતાની મુછોને વળ દેતો મારા જ ેવો

આ મમોહીત પુ ષ, યારે મહીને એક વાર વાળંદને યાં

ય છે યારે જ આગળ–

પાછળ, આજુ બાજુ ગોઠવેલા અરીસાઓમાંથી ડોકાતી, પડઘાતી, ચમકતી અને
અ હા ય કરતી ટાલ, મને વયનું અને સમયના લયનું ભાન કરાવી, મા ં ગવખંડન કરે
છે, મને ન બનાવે છે. મારી આવી વીગલીત દશામાં, હવે એ બીચારો કેશકતનકાર
મને એનું વાળ વધારવાનું તેલ વેચી

ય તો એનો કોઈ વાંક ખરો?

છતાંય કેશકતનકારની કાતર ખીસાકાત ની કાતર નથી. એનો અ ો કોઈ ગુંડા–
મવાલીનું રામપુરી નથી. સુદશનચ , ગાંડીવ કે ગદા માટે ગીતો લખનાર કવીઓ,
કેશકતનકારના અ ાના મહીમા બાબતે કેમ ચુપ છે? સમ

વી ની કા યસમૃ ીમાં

વાળંદને નામે એકેય પાનું નહ ! આ દુ:ખથી હલબલીને ‘અ ાનો મહીમા’ વણવતી એક
ધારદાર કવીતા મ લખી છે :
ચાલશે જગને અગર શ ો નહ હોય તો,
દો ત, ના ચાલે મગર અ ો નહ હોય તો.
પાંદડે ઢાંકીશું ખુદની લાજ, કાગળ ઓઢશું;
ચાલશે જગને અગર વ ો નહ હોય તો,
દો ત, ના ચાલે મગર અ ો નહ હોય તો.
સુઈશું લાદી ઉપર, ટેબલ ઉપર, હા પોઢશું,
ચાલશે જગને અગર બી ો નહી હોય તો;
દો ત, ના ચાલે મગર અ ો નહ હોય તો.

ગટગટાવીશું પીણાંઓ, તળીયેથી બોટલ તોડશુ,ં
ચાલશે જગને અગર એક ટૉ નહ હોય તો,
દો ત, ના ચાલે મગર અ ો નહ હોય તો.
છો, ભલે અ ા વીના ચાલી ગયું ટાગોરને,
પણ કદી ના ચાલશે ીરામ કે રણછોડને,
દાઢી ખાતર ભોગ યું એમ.એફ. હુ સેન,ે
માધુરીને લઈ ગયો લીનશેવ નેને,
નાના પાટેકરની

યું નહ ?

યું નહ ?

, કેવી ખુવારી થઈ ગઈ,

કં ઈ મરાઠણ એ જ કારણથી કુ ં વારી રહી ગઈ.
દાઢીધારી મોદી માં આમ કંઈ ખામી નથી;
પણ કશા કારણથી

ડી એમની

મી નથી.

દો તો, આનાથી મોટી કોઈ મુખામી નથી,
જ ે વચા અ ાની લી સી માવજત પામી નથી.
કેશકતનકાર શુ,ં એનો ખુદા હામી નથી?
લેડ, રે ઝર કે પછી લેઝર, ગમે તે પમાં,
સાથ આપે એક અ ો

દગીની ધુપમાં,

દો ત, ના ચાલે જગત અ ો નહ

–ડૉ. રઈશ મનીયાર

હોય તો..

લેખકના પુ તક
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?

More than 3,63,54,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com

More than 1,28,06,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com

More than 10,79,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com

More than 13,10,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com

@@@@@@@
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