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ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ଧଳ (ଜନମ ୧୯୩୨) ଭାରତ ବର୍ଷର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଷତ 'ଦବାେୁ ଅ' ଗ୍ରାମଦର ଜନମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଦେ । ଜଦଣ ଆେଶଷ ଶିକ୍ଷକ
ଭାବଦର ନିଜର ଶିକ୍ଷା ୋନକୁ ଦକବଳ ଦଶ୍ରଣୀକକ୍ଷ ମଧ୍ୟଦର ସୀମିତ ନରଖି, ସାରା ଜୀବନ ସମାଜ କେୟାଣଦର ମାନବବାେୀ ଓ ମୂେୟଦବାଧ ଭିତ୍ତକ
ି ଶିକ୍ଷାକୁ
ନିଜର ଦର୍ାଷ୍ଠୀ ଓ ସମୁୋୟ ଙ୍କୁ ନିରବଛିନ୍ନ ଭାବଦର ପ୍ରୋନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଳ ଜଦଣ ସୁେକ୍ଷ ସଂର୍ଠକ, ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ପଦରାପକାରୀ ମଣିର୍ ଭାବଦର ଜନସମାଜଦର ଦବଶ ଜଣାଶୁଣା । ନେୀ, ନାଳ ଦେରା ନିଜ ଗ୍ରାମର
ଜଟିଳ ଦଭୌଦର୍ାଳିକ ପରିସ୍ଥିତ ି େୃ ଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରାମର ପିୋମାନଙ୍କୁ ବିେୟାଜଷନ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଦହବାକୁ ପଡୁଥିବା ନେୀପାର ପରି ବିପେପୂର୍ଣ୍ଷ ସମସୟାର ସମାଧାନ
ପାଇଁ ନିଜର ଅକଲାନ୍ତ ୍େୟମ ତ ା ସ୍ଥାନୀୟ ଅବାବାସୀମାନଙ୍କ ସହଦଯାର୍ଦର ନିଜ ଗ୍ରାମଦର 'ଯଦଜ୍ଞଶ୍ଵର ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିେୟାଳୟ' ନାମଦର ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଟିଏ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛନ୍ତି । ଅଦନକ ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିେୟାଧ୍ୟୟନଦର ସହାୟତା ସହ ଆବଶୟକ ସ୍ଥଳଦର ନିଜ େଦର ଦସମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ସେସୟପରି
ରହିବାର ସୁଦଯାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦସ ମହାତ୍ମା ର୍ାନ୍ଧୀଙ୍କର 'ସରଳ ଜୀବନ, ୍ଚ୍ଚ େଶଷନ'ର ଜଦଣ ସୁେୃଢ ସମ ଷକ ଓ ଅନୁ ର୍ାମୀ ଅଟନ୍ତି । ସମାଜଦସବାକୁ ଦସ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମହାନ ବ୍ରତ
ଭାବଦର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତକ
ି , ସାହିତୟି କ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଦଦାଳନଦର
ଭାର୍ଦନବାଠାରୁ, ପରବତ୍ତଷୀ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଂେର୍ଷ ସମୟଦର ଦସ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶୟକୀୟ ସହାୟତା ଯ ାସମ୍ଭବ ଦଯାର୍ାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ।
ଜଦଣ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ରାଜେୂ ତଭାଦବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଳ ଅଦନକ ସମୟଦର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳଦର ଯଜ୍ଞ, ଦମଳଣ, ପାୋ, ନାଟୟାଭିନୟ, ଦମଳା ମଦହାତ୍ସବ ଆେି ସାମାଜିକ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ଆଦୟାଜନା କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ତ ା ବରିଷ୍ଠ ନାର୍ରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେତନାର ୍ତ୍ତରଣ ନିମଦନ୍ତ ଦସ ଏକ ଦକନ୍ଦ୍ର ('ନାମ
ମଦିର') ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦକନ୍ଦ୍ର ଆବଶୟକ ସ୍ଥଦଳ ବୃ ଦ୍ଧବୃ ଦ୍ଧାମାନକୁ ସମଦୟାେିତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋନ କରୁଛି । ଭାରତୀୟ କଳା, ସଂସ୍କୃତ,ି ପରମ୍ପରା
ଓ ଐତିହର ଜାତୀୟ ନୟାସର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସେସୟ ଭାବଦର ଦସ ଦର୍ାଷ୍ଟୀର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ମୂେୟଦବାଧକୁ ସବଷୋ ତ୍ୱରାନିିତ ତ ା ପରିବଦ୍ଧଷମାନ
କରିଆସିଛନ୍ତି ।
ସମାଜଦର ସଭୟତା ଓ ଶିଷ୍ଟାୋରକୁ ଦପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମଦନ୍ତ ଦସ 'ଦଶାଭନୀୟ ଆଦଦାଳନ'ର ଜଦଣ େୃ ଢ଼ ସମ ଷକ ଅଟନ୍ତି । ଗ୍ରାମ ନିଶାପଦର ତାଙ୍କର
ମତାମତ ଓ ବିୋର ସବଷୋ ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଦହାଇ ାଏ । ବିବାେର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଷ ତ ା ଗ୍ରହଣୀୟ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଷୟ କରିବାଦର ଦସ ନିଜର
ନିପୂଣତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଯଦ୍ୱାରା ଅଦନକ ଦୋକ ବୟୟ ବହୁ ଳ ତ ା େୀେଷ ମିଆେି ଦକାଟଷ କଦେରୀର େୁର୍ଣ୍ିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଳ 'ଜୀବନାୟନ' ନାମକ ଏକ କବିତା ସଙ୍କଳନର (ପ୍ରକାଶ କାଳ ୨୦୧୮) ରେୟିତା ଅଟନ୍ତି । 'ସୂକ୍ତି ସୁମନ ସମ୍ଭାର’ ନାମଦର ତାଙ୍କର ଅନୟ ଏକ
ସମୁେତ
ି , ଦନୈତକ
ି ମାର୍ଷେଶଷୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ଅଦପକ୍ଷାଦର ଅଛି । ଭାର୍ା ସଂସ୍କୃତ ି ପରିର୍େ, ଅଭିମନୁ ୟ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ପରିର୍େ, ୋଳେର ସାହିତୟ ସଂସେ ପରି
ଅଦନକ ସାରସ୍ୱତ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଦସ ବହୁ ବାର ସମିଦ୍ଧତ
ି ଦହାଇଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ୨୦୦୭ ମସିହାଦର 'ଦସବା ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ' ଓ ୨୦୧୮ଦର ‘ର୍ୁରୁଦଶ୍ରଷ୍ଠ
ସମ୍ମାନ’ ୋଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କୁ ୨୦୨୧ ମସିହାର ପାଣିନି ସମ୍ମାନଦର ସମିଦ୍ଧତ
ି କରିବା, ଜରାଯତ୍ନ ଏବଂ ର୍ଦବର୍ଣା ପ୍ରତିଷ୍ଟାନ (ଦଜରିଦକୟାର) ପାଇଁ ଏକ
ଦର୍ୌରବର ବିର୍ୟ ।
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