
ଜନ୍ମ : ଫବିକ୍ତ ଭାନ୍ଧାଜ ପ୍ରୄଦଶଯ ତଯୁିବାନ ିଗ୍ରାଭୄଯ 1888 ଭସହିା ୄସୄେଭବଯ ଭାସ 5 ତାଯଖି 
ୄଯ ଜନମ ଗ୍ରହଣ କଯଥିିୄର ସଫବଲ୍ଲୀ ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ |ଭାନ୍ଧାଜ ସହଯ ଠାଯୁ ତଯୁିବାନ ିଗ୍ରାଭ ଯ ଦୂଯତା 
ଥିରା ଭାତ୍ର 40 ଭାଆର | 

ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ ଙ୍କ ିତା ସଫବଲ୍ଲୀ ଫୀଯ ସ୍ୱାଭୀ ଜୄଣ ଜୄଣ ୄନୈଷ୍ଠକ ତାଭିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିୄର | ୄସ 
ୁୄଯାହତି ଫୟଫସାୟ କଯୁଥିୄର ଓ ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ ଙ୍କ ଭାତା ସଫବଲ୍ଲୀ ସୀତା ଥିୄର ତୟନ୍ତ 
ଧଭବଯାୟଣା ନାଯୀ | ଫବିିନ୍ନ ଫବଫବାଣୀ ୄଯ ଉଫାସ କଯ ିଠାକୁଯ ଠାକୁଯାଣୀ ଙ୍କ ୂଜା 
କଯୁଥିୄର |  

ଶକି୍ଷା : ସଫୁ ୄଦଶୄଯ ସଫୁ ମୁଗୄଯ ଫଦିୟାଯ ଅଦଯ ଯହଛି ି | ଫାରୟ ଫୟସଟ ିାଠ ଢଫିାଯ 
ଉମୁକ୍ତ ସଭୟ | ଏଣୁ ିତା ଫୀଯ ସ୍ୱାଭୀ ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ ଙୁ୍କ ାଞ୍ଚ ଫର୍ବ ୄହଫା ୄଯ ଏକ ଘୄଯାଆ 
ଚାଟଶାୀ ୄଯ ୄନଆ ଫସାଆୄର |  

ଏହାୄଯ ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନ ଭିଶନାଯୀ  ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ଯଚିାତି ସ୍କରୁ ୄଯ ନାଭ 
ୄରଖାଆୄର ଓ ଏଣ୍ଟ୍ରାନସ ଯୀକ୍ଷା ୄଯ ଉତୀର୍ଣ୍ବ ୄହାଆ ୁଣି ୄସହ ିଠାୄଯ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଆ ଏପ.ଏ 
ଉାଧି ହାସର କୄର | 

ଏହାୄଯ ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ ଫ.ିଏ ଢଫିା ାଆଁ ଭାନ୍ଧାଜ ଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଅନ ଭିଶନାଯୀ କୄରଜ ୄଯ ନାଭ 
ୄରଖାଆୄର ଏଫଂ ଦୁଆ ଫର୍ବ ଧୟନ ୄଯ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଆ ଉତୀର୍ଣ୍ବ ୄହୄର ଏଫଂ ଏହାୄଯ 
ୄସ ଭାନ୍ଧାଜ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ ୄଯ ନାଭ ୄରଖାଆ ଏଭ.ଏ ଢିୄ ର | ଦଶବନ ଶାସ୍ତ୍ର ୄଯ ପ୍ରଥଭ 
ୄେଣୀୄଯ ପ୍ରଥଭ ୄହାଆ ଏଭ.ଏ ାସ କୄର | 

ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ " ୄଭାଯ ସତୟାନୁସନ୍ଧାନ ( My Search For Truth )" ନାଭକ ଏକ ଉଚ୍ଚ ୄକାଟଯି 
ୁସ୍ତକ ୄରଖିଥିୄର | ଏହା ଥିରା ହନୁି୍ଦ ଦଶବନ ଯ ଭହତ୍ୱ ଫଜାୟ ଯଖିଫା ାଆଁ ପ୍ରାଥଭିକ ଉଦୟଭ | 



 

ଶକି୍ଷକ ଜୀଫନ : ଭାତ୍ର 20 ଫର୍ବ ଫୟସୄଯ ସଫବଲ୍ଲୀ ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ ଭାନ୍ଧାଜ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ ଯୁ ଦଶବନ 
ଶାସ୍ତ୍ରୄଯ ଏଭ.ଏ ାସ କଯଫିା ୄଯ ଭାନ୍ଧାଜ ୄପ୍ରସିୄ ଡନିସ କୄରଜଯୁ ଧ୍ୟାକ ବାୄଫ ଚାକଯିୀ 
ାଆଁ ଡାକଯା ାଆୄର ୄହୄର ଧନ ପି୍ରୟ ନଥିୄର ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ | ୄସ ଥିୄର ଜ୍ଞାନ ପି୍ରୟ | ୄଦଶଯ 
ମୁଫ ଛାତ୍ର ଭାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦଫା ାଆଁ ୄସ ଅଗ୍ରହୀ ଥିୄର | ଏଣୁ ଦଯଭାଯ ଭାତ୍ରା କଭ ଥିଫା ସୄତ୍ୱ 
ୄସ ୄସଠାୄଯ ୄମାଗ ୄଦଆଥିୄର | 1909 ଯୁ 1918 ମବୟନ୍ତ ଦୀଘବ 10 ଫର୍ବ କା ୄସହ ି
କୄରଜ ୄଯ ଦଶବନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯ ଧ୍ୟାକ ବାୄଫ କାଭ କଯଥିିୄର | ଭାନ୍ଧାଜ କୄରଜ ୄଯ ଛାତ୍ର 
ଭାୄନ ତାଙୁ୍କ ୄଦଫତା ଯ ିବକି୍ତ କଯୁଥିୄର | 

1918 - 1921 ମବୟନ୍ତ ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ ଭହୀଶୂଯ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ ଦଶବନ ଫବିାଗ ଯ ଭଖୁୟ ଧ୍ୟାକ 
ବାୄଫ ଶକି୍ଷା ଦାନ କଯଥିିୄର | ଛାତ୍ର ଓ ସହକାଯୀ ଧ୍ୟାକ ଭାୄନ ତାଙ୍କଯ ଜ୍ଞାନ ଗାଯଭିା ୄଦଖି 
ଅଶ୍ଚମବୟ ୄହାଆମାଉଥିୄର |  

ଏହାୄଯ ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ ଫିୄ ଶ୍ୱଶ୍ୱଯାୟା ଙ୍କ ନୁୄଯାଧ କ୍ରୄଭ ଳ୍ପଦନି ାଆଁ ଭାନ୍ଧାଜ ଭହାଯାଜା 
କୄରଜ ୄଯ ୄମାଗ ୄଦଆଥିୄର |  

ଏହାୄଯ ୄଯ କରିକତା ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ ଯ କୁତ ିଅଶୁୄତାର୍ ଭଖୁାଜବୀ ୄସଠାୄଯ ୄମାଗ 
ୄଦଫା ାଆଁ ନୁୄଯାଧ କଯଥିିୄର | ତାଙ୍କଯ ୄେହୂଣବ ଡାକଯା କୁ ସମ୍ମାନ ୄଦଆ କି୍ରଷ୍ଣନ 1921 - 

1931 ମବୟନ୍ତ ଦୀଘବ 10 ଫର୍ବ କରିକତା ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ ୄଯ ୄମାଗ ୄଦଆଥିୄର | 1923 
ଭସହିାୄଯ ସଫବଲ୍ଲୀ ଯାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ " ବାଯତ ଦଶବନ " ଗ୍ରନ୍ଥ ଯ ପ୍ରଥଭ ବାଗ ପ୍ରକାଶ କଯଥିିୄର | 

ଏହା ଥିରା ଦଶବନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯ ଫଶି୍ୱଫଖିୟାତ ଗ୍ରନ୍ଥ | ଏହାୄଯ ୄସ " ପିୄରାୄସାପି ପ ଯଫନି୍ଧନାଥ 
"  ନାଭକ ଏକ ୁସ୍ତକ ଯଚନା କଯଥିିୄର ଏଫଂ ୁସ୍ତକ ଯ ଉଯ ଦୁଆ ଧାଡ ିଭନ୍ତଫୟ ୄଦଫା ାଆଁ 
ଯଫନି୍ଧନାଥ ଠାକୁଯ ଙୁ୍କ ନୁୄଯାଧ କଯଥିିୄର |  



1926 ଭସହିା ୄଯ ହାଫାଡବ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ ୄଯ ନୁଷ୍ଠତି ର୍ଷ୍ଠ ଅନ୍ତଜବାତକି ଦଶବନ କଂୄଗ୍ରସ ୄଯ " 
ସବୟତା ଆତହିାସୄଯ ଦଶବନ ଯ ବୂଭିକା " ଉୄଯ ଏକ ଦୀଘବ ବାର୍ଣ ପ୍ରଦାନ କଯଥିିୄର |  

1936 -39 ଭସହିା ମବୟନ୍ତ କ୍ସୄପାଡବ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ ୄଯ ପ୍ରୄପସଯ ବାୄଫ କାମବୟ କଯଥିିୄର | 

1939 - 1948 ମବୟନ୍ତ ଦୀଘବ 10 ଫର୍ବ ଫନାଯସ ହନୁି୍ଦ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ ୄଯ କୁତ ିବାୄଫ କାମବୟ 
କଯଥିିୄର |  

ଉଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିଯାଧାକୃଷ୍ଣନ : ବାଯତ ସମି୍ବଧାନ ଯ 63 ଧାଯା ନୁସାୄଯ ବାଯତୄଯ ଜୄଣ 
ଉଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିଯହଫିାଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଯହଛି ି| ଯାଷ୍ଟ୍ରତ ି ଡ଼କେଯ ଯାୄଜନ୍ଧ ପ୍ରସାଦ ଙ୍କ ସଭୟୄଯ ବାଯତ 
ଯ ପ୍ରଥଭ ଉଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିବାୄଫ ୄମାଗୄଦଆଥିୄର | 1957 - 1962 ମବୟନ୍ତ ଉଯାଷ୍ଟ୍ରତ ି
ବାୄଫ କାମବୟ କଯଥିିୄର |  

ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ : ସାଧାଯଣତଃ ଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିଙ୍କ କାମବୟକା 5 ଫର୍ବ | ବାଯତଯ ପ୍ରଥଭ 
ଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିଡ଼କେଯ ଯାୄଜନ୍ଧ ପ୍ରସାଦ ଙ୍କ ୄଯ ୄଯ  ବାଯତଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିବାୄଫ ଶଥ ଗ୍ରହଣ 
କଯଥିିୄର | ୄସ 1962 - 1967 ଭସହିା ମବୟନ୍ତ 5 ଫର୍ବ ଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିଦାୟିତ୍ୱୄଯ ଯହଥିିୄର | 

ତାୄଯ ସ୍ୱାବାଫକି ଯସିି୍ଥତ ିୄଯ ୄସ ଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିକ୍ଷଭତା ତଥା ଗୁଯୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁ ଫଦିାୟ ୄନଆଥିୄର 
|  

ଗୁଯୁଦଫିସ ାନ : ଡ଼କେଯ ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ ନଜିଯ ଗାଧ ଜ୍ଞାନ ାଆଁ ୄକଫ ବାଯତ ଯ ନୁୄହ ସାଯା 
ଥୃିଫୀ ଯ ଗୁଯୁ ୄହାଆାଯଥିିୄର | ତାଙ୍କ ଜନମ ଦଫିସୄଯ ୄସୄେଭବଯ 5 ତାଯଖିୄଯ ଅଡଭବଯ 
ସହକାୄଯ ଗୁଯୁୂଜା ଅୄୟାଜନ କଯାମାଉଛ ି|   

ଶଶଷ ସମୟ : ଜୀଫନଯ ସଦୁୀଘବ ସଭୟ ୄଦଶ ୄସଫାୄଯ ଫନିିୄ ମାଗ କଯ ି 1975 ଭସହିା ଏପି୍ରର 
ଭାସ 17 ତାଯଖି ଦନି 87 ଫର୍ବ ଫୟସ ୄଯ ନଫ ବାଯତଯ ଫୟାସ ସଫବଲ୍ଲୀ ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ ଆହରୀା 



ସାଙ୍ଗ କଯଥିିୄର | ୄସଥିାଆଁ ୄସ ଅଜ ିସଭଗ୍ର ଫଶି୍ୱୄଯ ଯଭୂଜୟ ଗୁଯୁ ଯୂୄ ନଭସୟ , ୂଜୟ 
ଓ ଚତି୍ତ ଫନ୍ଦନୀୟ | ୄମୄତଦନି ମବୟନ୍ତ ଫଶି୍ୱୄଯ ଗୁଯୁୂଜା ଯମ୍ପଯା ଯହଥିିଫ , ସ୍କରୁ କୄରଜ ଯ 
ଛାତ୍ର ଭାୄନ ଅଗ୍ରହ ସହତି ଗୁଯୁଦଫିସ ାନ କଯୁଥିୄଫ , ୄସୄତଦନି ମବୟନ୍ତ ଫଶି୍ୱଫଖିୟାତ 
ଦାଶବନକି ଯାଧାକୃଷ୍ଣନ ଙ୍କ ସତୃ ିଭନି ଯହଥିିଫ | 


