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ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବପିିନ ବହିାରୀ ଧଳ (ଜନମ ୧୯୩୨) ଭାରତ ବର୍ଷର ଓଡଶିା ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଷତ 'ଦବାେୁଅ' ଗ୍ରାମଦର ଜନମ ଗ୍ରହଣ କରଥିିଦେ । ଜଦଣ ଆେଶଷ ଶକି୍ଷକ 
ଭାବଦର ନଜିର ଶକି୍ଷା ୋନକୁ ଦକବଳ ଦଶ୍ରଣୀକକ୍ଷ ମଧ୍ୟଦର ସୀମିତ ନରଖି, ସାରା ଜୀବନ ସମାଜ କେୟାଣଦର ମାନବବାେୀ ଓ ମେୂୟଦବାଧ ଭିତ୍ତକି ଶକି୍ଷାକୁ 
ନଜିର ଦର୍ାଷ୍ଠୀ ଓ ସମେୁାୟ ଙୁ୍କ ନରିବଛନି୍ନ ଭାବଦର ପ୍ରୋନ କର ିଆସଛିନ୍ତ ି।   
 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଳ ଜଦଣ ସେୁକ୍ଷ ସଂର୍ଠକ, ଅଭିଜ୍ଞ ଶକି୍ଷାବତି ଓ ପଦରାପକାରୀ ମଣିର୍ ଭାବଦର ଜନସମାଜଦର ଦବଶ ଜଣାଶୁଣା । ନେୀ, ନାଳ ଦେରା ନଜି ଗ୍ରାମର 
ଜଟଳି ଦଭୌଦର୍ାଳକି ପରସିି୍ଥତ ିେୃଷି୍ଟରୁ ଗ୍ରାମର ପିୋମାନଙୁ୍କ ବେିୟାଜଷନ ପାଇଁ ସମ୍ମଖୁୀନ ଦହବାକୁ ପଡୁଥିବା ନେୀପାର ପର ି ବପିେପୂର୍ଣ୍ଷ ସମସୟାର ସମାଧାନ 
ପାଇଁ ନଜିର ଅକଲାନ୍ତ ୍େୟମ ତ ା ସ୍ଥାନୀୟ ଅବାବାସୀମାନଙ୍କ ସହଦଯାର୍ଦର ନଜି ଗ୍ରାମଦର 'ଯଦଜ୍ଞଶ୍ଵର ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବେିୟାଳୟ' ନାମଦର ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଟଏି 
ପ୍ରତଷି୍ଠା କରଅିଛନ୍ତ ି। ଅଦନକ ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବେିୟାଧ୍ୟୟନଦର ସହାୟତା ସହ ଆବଶୟକ ସ୍ଥଳଦର ନଜି େଦର ଦସମାନଙୁ୍କ ପରବିାରର ସେସୟପର ି
ରହବିାର ସଦୁଯାର୍ ଦେଇଛନ୍ତ ି।  
 
ଦସ ମହାତ୍ମା ର୍ାନ୍ଧୀଙ୍କର 'ସରଳ ଜୀବନ, ୍ଚ୍ଚ େଶଷନ'ର ଜଦଣ ସେୃୁଢ ସମ ଷକ ଓ ଅନୁର୍ାମୀ ଅଟନ୍ତ ି। ସମାଜଦସବାକୁ ଦସ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମହାନ ବ୍ରତ 
ଭାବଦର ଗ୍ରହଣ କରବିା ସହ ବଭିିନ୍ନ ସାଂସ୍କତୃକି, ସାହତିୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡତି ଅଛନ୍ତ ି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଦଦାଳନଦର 
ଭାର୍ଦନବାଠାରୁ, ପରବତ୍ତଷୀ  ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଂେର୍ଷ ସମୟଦର ଦସ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶୟକୀୟ ସହାୟତା ଯ ାସମ୍ଭବ ଦଯାର୍ାଡ଼ କରଛିନ୍ତ ି। 
 
ଜଦଣ ସାଂସ୍କତୃକି ରାଜେୂତଭାଦବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଳ ଅଦନକ ସମୟଦର ନଜି ଅଞ୍ଚଳଦର ଯଜ୍ଞ, ଦମଳଣ, ପାୋ, ନାଟୟାଭିନୟ, ଦମଳା ମଦହାତ୍ସବ ଆେ ିସାମାଜକି 
ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଦୟାଜନା କରଛିନ୍ତ ି। ସାଧାରଣ ତ ା ବରଷି୍ଠ ନାର୍ରକିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଦେତନାର ୍ତ୍ତରଣ ନମିଦନ୍ତ ଦସ ଏକ ଦକନ୍ଦ୍ର ('ନାମ 
ମଦରି') ପ୍ରତଷି୍ଠା କରଛିନ୍ତ ି। ଏହ ିଦକନ୍ଦ୍ର ଆବଶୟକ ସ୍ଥଦଳ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନକୁ ସମଦୟାେତି ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋନ କରୁଛ ି। ଭାରତୀୟ କଳା, ସଂସ୍କତୃ,ି ପରମ୍ପରା 
ଓ ଐତହିର ଜାତୀୟ ନୟାସର ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସେସୟ ଭାବଦର ଦସ ଦର୍ାଷ୍ଟୀର ସାମାଜକି ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ମେୂୟଦବାଧକୁ ସବଷୋ ତ୍ୱରାନିିତ ତ ା ପରବିଦ୍ଧଷମାନ 
କରଆିସଛିନ୍ତ ି।  
 
ସମାଜଦର ସଭୟତା ଓ ଶଷି୍ଟାୋରକୁ ଦପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ନମିଦନ୍ତ ଦସ 'ଦଶାଭନୀୟ ଆଦଦାଳନ'ର ଜଦଣ େୃଢ଼ ସମ ଷକ ଅଟନ୍ତ ି। ଗ୍ରାମ ନଶିାପଦର ତାଙ୍କର 
ମତାମତ ଓ ବେିାର ସବଷୋ ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଦହାଇ ାଏ । ବବିାେର ଶାନ୍ତପିୂର୍ଣ୍ଷ ତ ା ଗ୍ରହଣୀୟ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନରି୍ଣ୍ଷୟ କରବିାଦର ଦସ ନଜିର 
ନପିୂଣତା ପ୍ରମାଣିତ କରଆିସଛିନ୍ତ ି। ଯଦ୍ୱାରା ଅଦନକ ଦୋକ ବୟୟ ବହୁଳ ତ ା େୀେଷ ମିଆେ ିଦକାଟଷ କଦେରୀର େରିୁ୍ଣ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତ ି।  
 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଳ 'ଜୀବନାୟନ' ନାମକ ଏକ କବତିା ସଙ୍କଳନର (ପ୍ରକାଶ କାଳ ୨୦୧୮) ରେୟିତା ଅଟନ୍ତ ି। 'ସକିୂ୍ତ ସୁମନ ସମ୍ଭାର’ ନାମଦର ତାଙ୍କର ଅନୟ ଏକ 
ସମେୁତି, ଦନୈତକି ମାର୍ଷେଶଷୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ଅଦପକ୍ଷାଦର ଅଛ ି। ଭାର୍ା ସଂସ୍କତୃ ିପରରି୍େ, ଅଭିମନୁୟ ସାଂସ୍କତୃକି ପରରି୍େ, ୋଳେର ସାହତିୟ ସଂସେ ପର ି
ଅଦନକ ସାରସ୍ୱତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଦସ ବହୁବାର ସମିଦ୍ଧତି ଦହାଇଛନ୍ତ ି। ଏହାଛଡ଼ା ୨୦୦୭ ମସହିାଦର 'ଦସବା ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ' ଓ ୨୦୧୮ଦର ‘ର୍ୁରୁଦଶ୍ରଷ୍ଠ 
ସମ୍ମାନ’ ୋଭ କରଛିନ୍ତ ି।  
 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବପିିନ ବହିାରୀ ଧଳଙୁ୍କ ୨୦୨୧ ମସହିାର ପାଣିନ ିସମ୍ମାନଦର ସମିଦ୍ଧତି କରବିା, ଜରାଯତ୍ନ ଏବଂ ର୍ଦବର୍ଣା ପ୍ରତଷି୍ଟାନ (ଦଜରଦିକୟାର) ପାଇଁ ଏକ 
ଦର୍ୌରବର ବରି୍ୟ ।  
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