ଓଡ଼ିଆ ଉଇକ଼ିପପାଠପାଗପାର ମପାନନଆଲ
ଓଡ଼ିଆ ବହ଼ିସବନ ଇଣ୍ଟରନେନଟନେର ଆଣି଼ିବପାର ନର ଆ ରପାହପା

• ଉଇକ଼ିପପାଠପାଗପାର, ନେବବନେର ପପାଠପାଗପାର
• ଓଡ଼ିଆ ଟପାଇପ଼ିି
• ଆପଣି କ଼ିପର଼ି ଭପାଗନେନନେବ

ଓଡ଼ିଆ ଭପାଷପା ନେକଇ ହଜପାର ବଷର୍ଷ ତଳର । ଆମ ଭପାଷପାନେର ଏଯପାବତ ନେକଇ ଲକ୍ଷ ବହ଼ି ଛପପାଯପାଇସପାର଼ିବଣି଼ି । ନେହନେଲ ଏ ସବନ ବହ଼ି କଣି
ସଭ଼ିଏଁ ପଢ଼ିବପାର ସନନେଯପାଗ ପପାଆନ଼ି? କପାହପାପପାଖନେର ପପାଠପାଗପାର ଯ଼ିବପା ପପାଇଁ ନେବଳ ନପାହହିଁ ତ ହପାତପପାହପାନପାନେର ବହ଼ି ନ ଥିବପାରନ କ଼ିଏ
ଓଡ଼ିଆ ଛପାଡ଼ି ବପାକ଼ି ଭପାଷପାର ନେଲଖପା ପଢପା ଆଦରନଛ଼ି । ଆମ ଭପାଷପାର ପପାଠକ କମ଼ି କମ଼ି ଯପାଉଛନ଼ି । ଏହପାର ସମପାଧପାନର ପନପା କଣି?
ଆମ ଭପାଷପା ଖପାଲ଼ି ସପାହ଼ିତୟ ଆଉ ସପାହ଼ିତ଼ିୟକଙ୍କ ଭପାଷପା କ଼ି ନେଲପାକମନଖର କଥିତ ଭପାଷପା ନେହପାଇ ରହ଼ିଯ଼ିବ? ଆଜ଼ିର ପ଼ିଢ଼ିଙ୍କ ପପାଖନେର
ପହଞ଼ିବପା ଲପାଗ଼ି ତପା'କନ ମନ ପଢ଼ିବପାକନ, ଜ଼ିଣି଼ିବପାକନ ନେହବ । ଆଜ଼ିର ପ଼ିଢ଼ି ନେମପାବପାଇଲନେର ନେଗମ ନେଖଳନ଼ି, ନେଫେସସବନ କନେର ସପାଙ୍ଗମପାନଙ୍କ
ସନେଙ୍ଗ ଗପନ଼ି, ରପାଗ-ଖନସ଼ି-ମତ ମନବୟ ବପାଣ୍ଟନ଼ି, ଏଫେଏମ ନେରଡ଼ିଓନେର ନର ଆ ନର ଆ ଗ ଗୀତ ଶନଣିନ଼ି, ଅଫେ଼ିସନେର ବସ଼ି ନେଦଶବ଼ିନେଦଶର
ଖବର ପଢନ଼ି, ନର ଆ ନର ଆ ବହ଼ି ବପାବଦନେର ପଢନ଼ି । ନେତନେବ ଓଡ଼ିଆ ଭପାଷପାନେର ଏମ଼ିତ଼ି ସଜ ଅଛ଼ିକ଼ି ? ସନଲରନ ନେଫେର଼ି ନେହପାମବପାକର୍ଷ
ସପାର଼ିଲପା ପନେର କନ ନ଼ି ପ଼ିଲପାଟ଼ି ପପାଇଁ ହସ ମଜପାର ନେଖପାରପାକ ନେଯପାଗପାଇ ନେଦବପାକନ କପାଟର୍ଷନନ-ଆନ଼ିନେମସନ ଆଦ଼ି ଅଛ଼ି କ଼ି? ଅନେନକ ଜ଼ିନ଼ିଷ
ନେଲପାଡପା ଆମ ଭପାଷପାକନ ନେଲପାକପାଭ଼ିମଖ
ନ  ଗୀ କର଼ିବପା ସକପାନେଶ ।
ଏମ଼ିତ଼ି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ଉଇକ଼ିପପାଠପାଗପାର । ଏଥିନେର ପନରନଣିପା ଓ ବ଼ିରଳ ବହ଼ିମପାନ ଆଉଥନେର ଟପାଇପ କର଼ି ରଖପାଯପାଏ । ଫେଳନେର
ଆଗପାମ ଗୀ ପ଼ିଢ଼ି ଏସବନ କନ ପଢ଼ିପପାର଼ିନେବ । ଏଥିନେର ବହ଼ିମପାନ ଟପାଇପ କର଼ିବପା ପପାଇଁ ଆପଣିଙ୍କ ସହନେଯପାଗ ମଧ୍ୟ ନେଲପାଡପା ।
ଓଡ଼ିଆ ଉଇକ଼ିପପାଠପାଗପାର (Odia Wikisource: or.wikisource.org)
୨୦୧୪ ନେମନେର ଆରମ୍ଭ ନେହପାଇ ପପାଖପାପପାଖି ଦନ ଇବଷର୍ଷ ଲପାଗ଼ିଛ଼ି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟ଼ିକନ ଆତ୍ମପ୍ରକପାଶ କର଼ିବପା ଲପାଗ଼ି । ଏଥିନେର ବହ଼ିର ସପାନ ସହ଼ିତ
ଟପାଇପ କରପା ନେଲଖପା (typed text) ମଧ୍ୟ ରହ଼ିଥପାଏ ଯପାହପାଫେଳନେର ଜନେଣି ବହ଼ିଟ଼ିଏ କମନଟର, ଟପାବନେଲଟ କ଼ି ନେମପାବପାଇଲନେର
ପଢ଼ିପପାର଼ିବ, ନେସଥିନେର ନେଲଖପା ନେନଇ ଆଉ ନେକଉଁଠ଼ି ଉଦ୍ଧୃତ଼ି ନେଦଇପପାର଼ିବ ବପା ଛପପାଇ ପପାର଼ିବ । ସପାନ କରପା ବହ଼ିଠପାରନ ଯନେଥଷ୍ଟ ହପାଲନକପା
ଓ ଏଥିରନ ପ଼ିଡ଼ିଏଫେ କର଼ି ଜନେଣି ଇଣ୍ଟରନେନଟ ବ଼ିନପା ମଧ୍ୟ ବହ଼ି ପଢ଼ିପପାର଼ିବ । ଆଗକନ ବହ଼ିର ନେଲଖପା ଶନଣି଼ିବପାର ବପାଟ ମଧ୍ୟ ଆସନଛ଼ି ।
କପ଼ିରପାଇଟ ନଥିବପା ଅନେନକ ବ଼ିରଳ ବହ଼ି, ଭପାଗବତ, ମହପାଭପାରତ ଭଳ଼ି ନେପପାଥିପନରପାଣିଠନ ଆରମ୍ଭ କର଼ି ନର ଆ ଅନେନକ ବହ଼ି ଏଥିନେର ସ୍ପାନ
ପପାଇପପାର଼ିବ ।

ଆଜ଼ି ବପାକ଼ି ଭପାଷପା ଇଣ୍ଟରନେନଟନେର ରପାଜନତ଼ି କରନଥିବପା ନେବନେଳ ଆମ ଭପାଷପା ଅବନେହଳ଼ିତ , ଆଉ ଆଜ଼ି ପରପା
ପ଼ିଲପାଙ୍କ ହପାତନେର ନେମପାବପାଇଲ ଆଉ ଟପାବନେଲଟ ଆସ଼ିଲପାଣି଼ି । ଯଦ଼ି ଆନେମ ନ଼ିଜ ବହ଼ିସବନ କନ ଇଣ୍ଟରନେନଟନେର
ନ ଆଣି଼ିପପାର଼ିବପା ତପାନେହନେଲ ଆମ ପର ପ଼ିଢ଼ି ପଢ଼ିନେବ କଣି?
ଏକ ପନରପାତନ ବହ଼ିର ପ୍ଧୃଷପାଏ ଆପଣି ଟପାଇପ କନେଲ ମଧ୍ୟ ନେସ ଆମ ଭପାଷପା ପପାଇଁ ଏକ ବ଼ିଶପାଳ ଅବଦପାନ
ନେହବ । ପର ପ୍ଧୃଷପାରନ ଆସନନ ଶ଼ିଖିନେବ କ଼ିପର଼ି ଆପଣି ବହ଼ିଟ଼ିଏ ପନନ-ଟପାଇପ କର଼ିନେବ ।
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