
રવિશકંર મહારાજ (1884-1984) 

 

જન્મ તારીખ- 25/02/1884 

હહિંદુ વતવિ- સવંત 1940, મહા વદ ચૌદસ એટલે કે મહાશિવરાશિ 

જન્મ સ્િળ- ગામ- રઢુ, જિલ્લો- ખેડા 

િતન- ગામ- સરસવણી, તાલકુો- મહમેદાવાદ 

માતાનુ ંનામ- નાથીબા   વિતાનુ ંનામ- શિવરામ શિતામ્બરમ વ્યાસ 

િત્ની- સરૂિબા    

અભ્યાસ- ધોરણ-6  

મતૃ્ય-ુ 01/07/1984   મતૃ્ય ુસ્િળ- બોરસદ 

ઉિનામ- મકૂ લોકસેવક, મહારાિ, રશવિકંર દાદા, બોરરિંગવાળા મહારાિ, માણસાઈના 

દીવા, મઠુ્ઠી ઊંચેરો માનવી, કરોડિશત ભિખારી, ગિુરાતના બીજા ગાધંી,     

કાયયકે્ષત્ર/વ્યક્તત વિશેષ- સમાિસધુારક, સમાિસેવા, સ્વતિંતા સેનાની 

જીિનમતં્ર- “કાતેંલી ખાદીના ંસાદા વસ્ત્રો િહરેવા,ં સાદંુ ખાવુ-ંિીવુ ંઅને સાદાઈથી રહવે ુ.ં” 

 લોકરહતના ંકાયોથી, શન-સ્વાથથ પ્રવશૃિઓથી લોકોએ ‘મહારાિ’નુ ંભબરુદ આપ્ુ ંહત ુ.ં 

શિતા વ્યવસાયે શિક્ષક હોવાથી તેમની િાસેથી સારી ટેવો કેળવવાનુ ંઅને માતા િાસેથી 

ચાવીચાવીને િમવાનુ ંઆરોગ્યની ચાવીનુ ંશિક્ષણ નાનિણથી મેળવ્્ુ ંહત ુ.ં બાળિણથી 

િ તેમનો સ્વિાવ નીડર અને સાહશસક હતો. કોઈિણ કામમા ંિરમ, સકંોચ અને નાનિ 



નરહ, કોઈ િણ કાયથ તે િછી નાનુ ંહોય કે મોટંુ હોિેં-હોિેં કરવા તૈયાર થઈ જાય. ખેતીનુ ં

કાયથ િણ તેઓ નાનિણથી િ િીખી ગયા હતા. 

 રશવિકંર મહારાિ લોકપ્રવશૃિ, સમાિસધુારણાના કાયથ માટે હમેંિા તત્િર રહતેા 

હતા. જેમ કે, િોગણ ગામમા ં િોવા મળતી ગરીબાઈ અને ગદંકી દૂર કરવી, કણિા 

ગામમા ંથયેલી ચોરી માટે ચોરને ચોરીની િાશ્ચાત્ય કરવા માટે 8 રદવસ સધુી ઉિવાસ 

કયાથ.  

 વટાદરા ગામમા ંધોધમાર વરસાદ િડવાથી અનેક મકાનો ધારાસાયી થઈ ગયા 

હતા. મહારાજે ઊંચાણવાળા શવસ્તારમા ંલોકોને સહીસલામત િહોંચાડવાના કામે લાગી 

ગયા હતા.  

 બનાસકાઠંા જિલ્લામા ં દુષ્કાળ િડતા, ત્યા ં િઈ મહારાજે ગામે-ગામે ફરી, 

રદવસરાત િરરશ્રમ કરી કવૂાઓ અને બોરરિંગ કયાથ હતા. તેથી ત્યાનંા લોકો મહારાિને 

‘બોરરિંગવાળા મહારાિ’ નુ ંહુલામરડુ નામ આપ્ુ ંહત ુ.ં  

 મહારાજે િોતાના જીવનમા ંઅનેક સમાિસેવાના કાયો મ ૂગંા રહીને કયાથ એટલે કે 

િોતાના કાયો કોઈ રદવસ વખાણ કે પ્રિસંા કરી નરહ તેથી મહારાિને ‘મકૂસવેક’ તરીકે 

ઓખવામા ંઆવે છે. 

જીિનયાત્રા 

 ઈ.સ. 1920- િગરખા ંચોરાતા િગરખા ંિહરેવાનો ત્યાગ કયો હતો. 

 ઈ.સ. 1920- સણુાવમા ંરાષ્રીય િાળાની સ્થાિના કરી, આચાયથથી માડંી િટાવાળા 

સધુીની ફરિ બજાવતા હતા. 

 ઈ.સ. 1921- િોતાના મકાન અને િમીન વેચીને રાષ્રસેવામા ંઆિવા માટે િત્ની 

સરૂિબા સમંત ન થતા ંશમલકત િરના િોતાના બધા હક છોડી િોતાના જીવનને 

દેિને સમશિિત ક્ુું. 

 ઈ.સ. 1923- બોરસદ સત્યાગ્રહ, હૈડીયા વેરા નહીં િરવાની ગામે ગામ ઝબંેિ િરૂ 

કરી હતી. 



 ઈ.સ. 1922- શછશિયાલ ગામથી સરસવણી ગામ ે િાછા ફરતા હતા તે સમયે 

બહારવરટયાઓનો િેટો થઈ ગયો, ત્યારે રશવિકંર મહારાિ તેમને મહાત્મા 

ગાધંીની વાત કરી, આઝાદીની લડની વાત કરી અને ગાધંીજીના કાયોને ઉિાડીન ે

‘સાચુ ં બહારવટંુ’ બનવા સમજાવ્્ુ ં એવા શનિથયતાની મશૂતિ એટલે રશવિકંર 

મહારાિ. તેથી િ તો ઝવેરચદં મેઘાણીએ ‘માણસાઈના દીવા’ કહ્યા હતા. 

 ઈ.સ. 1926- સરદાર વલ્લિિાઈ િટેલાના નેતતૃ્વમા ં થયેલા બારડોલી 

સત્યાગ્રહમા ંિાગ લીધો અને છ મહીનાની જેલવાસ િોગવ્યો હતો. 

 ઈ.સ. 1930- અમદાવાદથી નવસારીના દાડંી સધુીના ‘દાડંીકચૂ’ (િગયાિા) મા ં

િાગ લીધો હતો અને 2 વર્થ માટે જેલવાસ િોગવ્યો હતો. 

 ઈ.સ. 1920-30- નરહરી િરીખ અન ે મોહનલાલ િડંયા વગેરેના સહયોગથી 

ગિુરાતમા ંસ્વાતતં્ર્ય સગં્રામનુ ંઆયોિન ક્ુું હત ુ.ં 

 ઈ.સ. ઈ.સ. 1941- અખબારમા ંસમાચાર વાચં્યા કે કલોલમા ંકૉલેરા રોગ ફાટી 

નીકળ્યો છે અને લોકો ટિોટિ મરે છે. મહારાજે સમાચાર વાચંતાની સાથે જે ત્યા ં

િહોંચી ગયા અને િરરસ્સ્થશત શનહાળી અમદાવાદ આવીને સ્વયસંેવકો લઈને 

કૉલેરા રોગગ્રસ્ત લોકોની સેવા કરવા લાગ્યા. લોકોને અંધશ્રદ્ધામાથંી બહાર લાવવા 

માટે સમજાવે, દદીઓને દવાખાને લઈ જાય, ઝાડાઉલટી સાફ કરવી, દવાઓ 

આિવી, ડૉક્ટરો અને સ્વયસંેવકોની વ્યવસ્થા ઊિી કરવી વગેરે કાયો કરતા. 

 ઈ.સ. 1941 અને ઈ.સ. 1946મા ંઅમદાવાદમા ં હલુ્લટો ફાટી નીકળ્યા હતા.ં તે 

સમયે મહારાિ શનિથય બની રહન્દુ અને મસુલમાન લોકોને પ્રેમથી અને િાશંતથી 

સમજાવતા. હુલ્લડમા ંમતૃ્્ ુિામી ગયેલા િબને અસ્ગ્નસસં્કાર જેવા કાયો કરતા. 

 ઈ.સ. 1942- િારત છોડો ચળવળમા ંિાગ અને અમદાવાદમા ંકોમી હુલ્લડોમા ં

રચનાત્મક િાગ િિવ્યો હતો, જેલવાસ સમયે ગામઠી ગીતા સમજાવતા હતા. 

 ઈ.સ. 1955-58- શવનોબા િાવેના ભદુાન અને સવોદય યોિનાઓમા ં 6000 

રકલોમીટર ચાલ્યા હતા. ત્યારે તેમની ઉંમર 71 વર્થની હતી. 

 ઈ.સ. 1960- ગિુરાત રાજ્યની સ્થાિના મે મરહનાની 1 લી તારીખે સમાિસવેી, 

સમાિસધુારક એવા ‘મકૂસેવક’ રશવિકંર મહારાિના શિુ હસ્તે કરવામા ંઆવી 

હતી. 



 ઈ.સ. 1975- કટોકટીનો શવરોધ 
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