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Số 11 – Chuyện lạ ! Người đàn ông có bộ râu mép dài nhất

thế giới
29/10/2013
Bắt đầu nuôi râu từ năm 17 tuổi, một người đàn ông Ấn Độ tự hào ghi tên
mình vào sách kỉ lục Guiness thế giới với bộ râu dài 4,3 m.

Ông Ram Singh Chauhan (58 tuổi) đến từ thành phố Jaipur ở tiểu bang
Rajasthan (Ấn Độ) tự hào là người sở hữu bộ râu dài nhất thế giới. Ông cho
biết bộ râu là thứ đáng giá nhất mà ông có. Hiện bộ râu của ông đã dài tới 4,3
mét.

Ông bắt đầu nuôi râu từ những ngày còn trẻ. Ông nói
“Tôi không thường cạo hay tỉa râu từ năm 1970”. Với
ông râu mép là biểu tượng của niềm tự hào và sự tôn
trọng, “Ở Ấn Độ xưa, râu mép là tất cả, nó vô giá, là
điều đáng tự hào của đàn ông” ông cho biết, “Lần đầu
tiên tôi nuôi râu mép, tôi không có ý định phá vỡ kỉ lục.
Râu mép là một phần văn hóa của thành phố Rajasthani
cũng như Ấn Độ trong nhiều thế kỉ. Đó là một truyền
thống cổ xưa”, “Chúng tôi là người Rajput. Đây là tục lệ
truyền thống trong gia tộc của tôi. Bố tôi cũng vậy và
con trai của tôi cũng đã bắt đầu nuôi râu”.
Chauhan đã được công nhận kỉ lục Guinness thế giới.
Mặc dù bộ râu của ông phát triển chậm đáng kể so với
những năm gần đây, chưa ai vượt qua được kỉ lục này.
Ông còn là đại sứ thương hiệu cho ngành du lịch của
thành phố Rajasthan trong hơn 30 năm. Một phần chính
trong công việc của ông là trưng bày bộ ria mép của
mình tại các điểm du lịch. Chauhan nói: "Bất cứ khi nào
tôi tới chợ hay nơi nào khác, tôi trở thành trung tâm của
sự chú ý. Mọi người nhìn tôi rất kinh ngạc. Họ cũng hỏi
đủ loại câu hỏi”. Cách đây vài năm, Chauhan cũng được
mời tới Câu lạc bộ Râu quai nón và Râu mép nổi tiếng
của Đức và tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng
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Hollywood “James Bond” và 6 bộ phim của Bollywood.

Ông chia sẻ rằng chăm sóc bộ ria mép dài như vậy
là việc rất khó khăn, ông phải tốn hàng giờ mỗi tuần
để chải chuốt bộ râu yêu quý. Ông nói: “Nuôi râu thì
giống như chăm sóc em bé, bạn phải thực sự quan
tâm tới nó”, “Mỗi sáng thức dậy, việc đầy tiên của
tôi là xoa bóp bộ râu của mình bằng dầu dừa, o liu”,
"Tôi không dùng dầu gội hoặc xà phòng, mà chỉ
dùng thảo dược. Sau đó, tôi chải gọn gàng và cuộn
chúng lên. Đó là thói quen hằng ngày của tôi”.

Vợ con ông đều tự hào về người chồng, nguời cha
của mình. Bà Asha, vợ ông nói: “Khi chúng tôi kết
hôn, ông ấy có một bộ râu khá ngắn, nhưng nó ngày
càng dài. Nhưng thật tốt, tôi thích nó”, “Cả gia đình
tôi rất hạnh phúc, ông ấy làm chúng tôi vô cùng tự
hào. Tôi không bao giờ tưởng tượng là ông ấy có thể
nuôi bộ râu dài như vậy. Chúng tôi đã từng cãi nhau
và tôi thường nói ông ấy cạo râu nhưng đó chỉ là sự
bột phát, tôi không bao giờ có ý đó”.

Ông Chauhan cũng thể hiện mong muốn
thế hệ trẻ có thể tiếp tục giữ tình yêu với
những bộ ria mép và hi vọng một người
Ấn Độ phá vỡ khỉ lục của ông…
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