
������ 
�మ�లు �రు�ట 

����� �మ�� 
����� అవసరమ��
��స�కం

����� �ం�ష� , 

�ంట� ఫ� ఇంట��� అం� ��ౖ� , �ంగుళూరు 



��� �ం� �ట� ఎన�ౖ ల�ల �మ�లు, ఆ��లు, ���లు క��న
����� ���� అంత��లం� అందు�టు� ఉన� అ��ద� ��� ��.

��� ఔ����ల ��� పంచబ�న �మ�లు, ఆ��లు, ���లను 
ఒ��ట ���న �మ�� వలన ������ ����� �ం�ష� న��
����� ఇం� అ�క ���� ���న ������� �డ�ము.

�మ�� � ల�ం� అ�� ద���లు "���� �ౖ���" � అనుగుణం� లభ�ం.
అం� ��� ఎవ�ౖ� ఏ ప� �స�ౖ� ��చ�� ���వచు�, అ�� ��� 
�బంధనల� అనుస�ం� - ��� దస�� యజ�� �రు� ���నడం, ��� మ�� 
అ� ���� �ౖ��� � పం�� �యడం.      
����� �మ�� � ��ందు� �డ���? 
ఎక��ౖ� ప�� మ��� సమస� �నవ ���నం ��చ�� అందు�టు� ఉంటుం�
అ�ం� ���� ఊహంచం�. ఆ �కం� � ద���లూ ���చు�. �రు � 
�మ�లు �� ద���లను �మ�� � ��� త��� ������� ���ల 
�ణ�తను �ం�� ప�పంచం �త�ం � ���టు ��� �భప�తుం�, �ల��
జ�లు � �మ�లను చూ��రు. అం� �క ఎ�� ���సంస�ల �లస��లు, 
��� ��కలు, ఎంద� ��గరులు, క��రులు, �త��రులు, ����ళు�, 
���రు�లు, ఉ���యులు మ�ంద�, �రు ���టు �సు�న� ఈ బృహ� 
దస�� ���, ���� �ల�తుం�.      

commons.wikimedia.org

�మ�� � � �మ�ల� �ర�వ��? � ��� � ��న �మ�ల� అంత 
���ం� అ� అ��ం����? Commons:Help Desk అ� ������� 
��� మ�ంత స��రం ����వ��. 
�మ�� �� �� స��య స��� �� ��� ద���ల� ప���ం�, ��� 
స��ౖన వర�ం� ఉం�, అ�మ� �� �మ�ల� ������. అ�� � సమస�ల� 
ప�ష�����.   

Neophron percnopterus - 01 / 
Kadellar / CC BY-SA 3.0
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�రు �మ�� � ఒక దస��ం ���న మరు�ణ� ఆ దస��ం ���� �ౖ��� ప���� వసు�ం�. 

అం� �రు ఎవ��ౖ� ఆ ద����� ����, నకలు �సు��, ���, అము��� అనుమ�� 
ముందసు�� ఇసు���రు (�రు �ౖ��� �బంధనలను ��ం�నంత వర�)

అ�� ��� ������: 

•  ఒక�ళ హ���రు తన ద���ల� ఇతరులు ����,

�రు���, నకలు ��, అము��� అనుమతులు ఇ��, అం� 
���� �ౖ��� ��� ��దల ��� (తప��స�� �� ద���ల� 
ఎ���� ఎక�డనుం� �ం�� �ౖ��� �వ�ల� స� �ల��)

• ఇతరుల రచనలు �ర�జ�న�ౖ� (�రత�శం� రచ�త 
చ��� అర�ౖ ఏళ��, �� ప�చురణ� 60 ఏళ���.)

• �రు ��న స�ర�జన ప���ల, �త �మ�ల, �గ��ల, 

కట��ల, క�కృతుల ��లు (ఉ�హరణ� ����� �� 
ప��శం ���� � ��న ��లు) 

�మ�� � ��� �

�మ�� � ఏం �ర�వ�� ?

�రు � అంతట �రు� ���న ద���లను
�ర�వచు�. అన� �రు ��న �ంద ���న 
వసు��ల �మ�లు �� ���లు :

ఏం ఏం �ర��డ�?

�మ�� � ఇతరులు రూ�ం�ం�న �� ఇతరుల 
రచనల� ��న �మ�లు, ���లు �॥
�రు ���� �ౖ��� � ��దల �య�ం� ఎ��ంచ�దు.

• ��కృ�క ప���లు, జంతు�లు, �టు�, ప�లు
• జగ���న వ���ల ��లు �� ప��� ప�����
��న ��లు.(��ం�య చ��లననుస�ం�)

•ఉప�గప� క�త�కత �� వసు��లు 
�స�వ ���లు, ప�లు, �మ�లు, ఆ�� 
�� �ర�వచు� 

అప��యం� �రు �� �� రచనలను �మ�� � ఎ��ంచ�దు.
ఉ�హరణ� :
* ��లు, �� ��� కవరు� 
* ��జ� ప�కటనల �మ�లు
* �� �ర�క��ల, ���ల ����ర� �రపటు�లు (���� �టు�)
* ��, ���� �� ��� �త�ల �� ���లు/�మ�లు
* అంత��లం� ��� �� ���లు 
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�మ�� � �డ��లం� క��తం�
��క� �� ఉం��. ఇప���
����� �� ఉం� ��� అవచు�. 
�� �త� ��ను సృషు�ంచు�ం�. 
ఈ �� �� ఇతర �� ������� 
�డ�డవచు� ��.

ద���లను ఎ��ం� ��నం
1
commons.wikimedia.org 
� �ళ�ం� (�రు ��� అ�నటు� 
����ంచు�ం�)
ఎడమ �ౖ� ఉన� ఎం�కల�
Upload file అన� లం�ను ��� 
�యం�. 

2
Next అ� ఒక బట� �� �ౖ� 

�ంద ఉంటుం�, అ� ��� �యం� 

3
� కం��ట� నుం� ఎ��ం���న
ద����� ఎంచు�ం� 

4
ఆ దస��ం � స�ంత కృ� �� అన�� 

ఎంచు�ం� 

ఒక�ళ దస��ం ��క��ౖ� రచ�త,
ద����� �ం�న మూలం �వ�లు
�లపం�, ఆ�ౖ ���ౖ� �వ�లు 
�లపం�. 

అనుమ�ంచబ� ���టు�
�మ�� ��ంట�� కటు�బ� ఉన� 
���ట�ను �డదు. ��� ����యుత 
���ట�ను ��తుం�. అ�
��లు : .jpg, .jpeg

�మ�లు : .svg,.png

చలన �����లు : .gif

ఆ�� : .ogg (/.oga), .flac

��� : .ogg (/.ogv), .webm

ము��ంచదగ� ద���లు : .pdf

Cabo Espichel, Portugal, 2012-08-18, DD 08 / 
Poco a poco / CC BY-SA 3.0

�మ�� � అనుమ� ఉన� ద���ల ���ట��ౖ 
మ�ంత స��రం �సం �మ�� �తు�
���� Commons:File types అ�
�ౖ� �� చూడవచు�.    
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5
ద����� త�న ఒక �నూత� �రును
�వరణను ఇవ�ం�, �� ఆ�రం�
దస��ం� ఉన� అం�ల ��ంశం �రు/
�వరణ చదవం�� ����. 
దస�� �వ�లను ��� వ��లను ఒక� 

�� �ం� �ర�ం�.  

6
�రు ద����� ఎ��ం��క ఆ 

ద����� ��ధ ��కల� ఎ�
�డవచ�న� �బంధనలు �� 

క�����. 

� దస��� �రున� లం��ౖ ��� �� 
� దస��� అంత��ల �రు���
�రవచు�. 

�రు ద�������న �రు, దస��� 
���� క�� దస��� �� �రు
అ���. 

వ��లను �ర�డం:
����� �మ�� � వ��కరణ ��� ఒ� రకం ద���లను క వర�ం� ��� ప���కత ఉం�. ఉ�హరణ� 
Category:Bonsai � ���� �క�ల� సంబం�ం�న �మ�� � ఉన� అ�� ద���లు ఉం��.

దస��ం ఎ��ం� సమయం�� వ���� �ర�వచు�, �� ఈ �ంద �� ను ద����� ఎ��ం�క సవ�ం� 
�ర�వచు�.   
[[Category:Bonsai]]

�మ�� � �తు���� ��క ప����� ఆ ప��� సంబం�ం�న ద���లను, వ��లనూ చూ�సు�ం�. 

� ద����� దగ�ర� ఉన� ద���ల వ��� � ద����� వర�ం� ప�����. ద���ల� వ��లను �ర�డం 
తప��స� �క��� వర�ం �ర�డం ��� దస��ం �క� ���గం �రుగుతుం�. � �మ�లు 
ఇతరుల� సులు�� క�����.  

... ఈ �మ� �షన� ���� అం�
�ం�ం� మూ��యం� ప�దర�న� ఉం�

bonzai no. 52,

Description

Date

Category
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����� ���ల� ద���లను �దగడం
�మ�� � ఎ��ం�క ద���లను ������� ���ల� �ందుపరచవచు� 
���� ��యటం �� కష��ౖ� ��వ� ఎ�ట� �� ఈ ప� �య�వచు�.  

2
�మ�� � �� ����న �మ�ను
�తకం�, ఎంచు�ం� 

3
��ప�� ���ందు� �మ��ౖ ��� ��
��� ఐ�� �ౖ ��� �య�ం�

4
�మ�ను సర�న ����� ��� 

�య�వచు� 
5
��� భద�పరచం�.

1
సవ�ంచు అన� ��� ను ��� 
అ�ౖ ���బట� �క�ం�(      ).

“Bonsai” / Wikipedia contributors / CC BY-SA 3.0

Bonsai IMG 6397 / Dake / CC BY-SA 2.5

BonsaiTridentMaple / Peggy Greb, USDA / public 
domain

All others / Sage Ross / CC BY-SA 3.0

ఇతర �లస��ల� ద���లను ��చు�!
అ�� అ� ����� క��తం� ఆ �మ�� 
�ం� ఇవ�డ�, �� �మ�� నుం� �సు�న� 
�మ� అ� ���ంటూ, రచ�త �రు ��
�����. ��� �ౖ��� �వ�లు �ల��. 

ఈ లం�� ��� ��
���ఎంఎ� � �� 
�ందవచు� 
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���� �� ద���లను �ర�డం
��వ� ఎ�ట� �లుగు ��� ఇం� ��� ���� ��దు. అప�� వర� ���� � ��
ద���లను ఎ��ంచవచు�. ఆ ���� �ంద ���న �ధం� ఉంటుం�. 

ఎ��ం� ���� � వ�� ఆఖరు ��� క��ం� �� ను �� Use this file అ� ఉన� లం�ను ��� ��
అక�డ వ��న �� ను �� �యటం ��� మన� �� వసు�ం�. ఆ �� � ��సం� �మ�ను ఎక�డ
���లను�ంటు��� అక�డ ���, ��ప�� ను �లుగు�� ���, ఆ�రం, ��� �మ� వ��
వరుసను �ర�వచు�.  

�ం�
���� 
���టు�

వరుస : ��,ఎడమ, 
మధ� అన� మూ� 

��లు� �ర�వచు�

ప��ణం:
ఇ� ����(�ణు���)
�మ� ప����� �బుతుం�. 

[[File:John Naka’s Goshin, October 10, 2008.jpg | thumb | 260px | right | The bonsai masterpiece “Goshin” ]]

“Washington, D.C./Northeast” / Wikivoyage 
contributors / CC BY-SA 3.0

John Naka’s Goshin, October 10, 2008 / Sage 
Ross / CC BY-SA 3.0

Near Northeast map / Peter Fitzgerald / CC 
BY-SA 3.0

చూ��ం... �ను ద����� స��� ఇక�డ
�రు��ను. �� � �� �� ��సం� 
అ��ం�, ��ప�� ���, ఆఖరు�...

��� భద�పర��!

on display at the 

National Bonsai &

 Penjing Museum

�ౖ�లు: దస��ం��టు ప�దర�న� 
సంబం�ం�న ఆ��లను ఈ �ౖ�
ల� �డ�� ����ము 

దస��� �రు : ఇ� దస��ం/�మ�/file/

image ఆ�ౖ �ల�(:) �మ��రు, 
�మ� ���� (ఇక�డ .jpg)

thumb: �మ� 
�రంత� చూ�ంచమ� 
ఈ ఆ�శం �బుతుం�

�ం� ���� ���ట�
� �� ముగుసు�ం�

��ప��: ఇ� �మ�ను 
�వ�సు�ం�, ఆఖ� �ౖ� తరు�త 

ఉం�� ��ప�� 

���� ను ���క ��� భద�పర� చూడం�. �ఠ�ం� �టు� �మ� క��సు�ం�.
��క�� ���లను���� ఆ �ౖ� నుం� �మ� �దల�తుం�.  
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���� �ౖ��� అం�?

��-�ౖ
ఈ �ౖ��� ను ����� �మ�� ఆ��బూ�ష� �ౖ��� అం�రు. 
ఈ �ౖ��� ప��రం � రచనను ��దల ��� ��న ప�� �� � �రును 
��� �����, అ�� త��� రూ�ం� రచనల �ౖ��� �ౖ ఎ�ం� 
�బంధన �దు.  

��-�ౖ-ఎ�ఏ
ఈ �ౖ��� � క��ం� �ద� �మ� ప��రం � �రును ��� �����, 
�ండవ �మ� ప��రం � రచనను �� రూ�ం�ం� అ�� రచనలు ��
ఇ� �ౖ��� ప��రం ��దల ����. 

�� �� 

ఈ �ౖ��� � � రచనల� ��� �ర�జ�నం �సు�న�టు� ఒ���ంటున�టు�. 
ఈ �ౖ��� � ��దల��క ఎ�ం� �రును ���నక�ర�దు, ఆ�ౖ 
రూ�ం� ఉపరచనల�ౖ �� ఎ�ం� �బంధనలు ��. 

���ౖటు, �ౖ�ను�ల గు�ం� 

��రణ అ�హలు

ఒక రచన� త�రు ��న వ��� వద� ఆ రచన� సంబం��న ���ౖటు� 
ఉం��. అన� నకలు �సు�� హ��లు. ఒక ఒప�ందం ప��రం
ఏ�ౖ� కం��� �� �రసుల� ఆ హ��లు ఇవ��� మ�వ�రు చట� 
ప��రం ఆ రచనను నకలు �య�దు. ��త�ర�కం�  హ��లు 
�ర��ంచబ�న ప��రం రచ�త అము��ం�రన� �షయం ��త�.
అ�� అనుమ� �సు�� అవసరమున��రు నకలు �సు�� �సులు�టు 
ఉం�. అ� ���� �ౖ��� ��� రచనలు ��దల ��న��� ఈ అనుమ�
� ముందసు��� రచ�త ప�పం��� అం�ం�నటు�. ఎవ�� ఎ��� 
���� వ�� అనుమ� ఇ�� బదులు ముం� ఇవ�టమన�ట!

����� ������� ఉం� ���� �ౖ��� ��ష��ౖన�, ఇ� ��� ��చ�ను 
ఇసు�ం�. ��� ����� �మ�� ఆ��బూ�ష� �� అ�ౖ� (��-�ౖ-ఎ�ఏ) అం�రు
ఈ �ౖ��� ప��రం :
* ���వచు�, నకలు �యవచు�, పంచు�వచు�
* �రు�లు ��, అ� పంచు�వచు� (అ� �ౖ��� �)

* ��� రచ�త �రును ���నడం 

"�ను � ��ను ���� 
�ౖ��� ��� ��దల ��� 
�� హ��లు ����ను" 

"నకలు హ�� �ం�క ఆ 
రచన�ౖ �� అ�� హ��లు 
వ���"
"ఈ ���ౖటు ఉన� ��� �ను 
మ� �� ��ను, � �� �ౖ 
�క�� హ��లు ఉ���."

"��హ��లున� ఈ �స���� �ను 
��� ��ను, ��� అచు�త��లు 
స���ను ��హ��లు 
�����"

ఇక�డ �� �� �ౖ���ల ��ం� 
������ం, ఇ� �క మ� �ం� 
ఎం�కల� �� ఉం�, అ� డ��� రచన నక�� 
అమ���� ���ంచడం, ���� �య��� 
���ంచడం. 
అ�ం� �య�ల వల� ����� �ర�జ�నత 
��ం�. అం�క� అ� �ంత ��చ�� 
��క�ం� �ౖ����� ఉన� రచనల� 
������ ఎ��ం� �� ��. 
ఎవ�ౖ� ����, �����, అ���� 
హ�� ఉన��� ��చ� అం�ం�న��. (�� అ�ౖ�
��� �� రచనల� �ంత ప�ల� ���� 
బయట ప�పం��� పం��� �� ప�ల� 
అ�కట�వ��.) 
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���� �ౖ��� గల ��లు �ందటం
���� �ౖ��� గల ���లనం�ం� �లస��లు ఎ�� ఇ�ళ అందు�టు� ఉ���. 

��� �మ�� � ఎ��ం� ఆ�ౖ ����� ���ల� �డవచు�. ��క� అ�ం� 
��� ��ౖన�. ���� �ౖ��� � అందు�టు� ఉన� ���న, �ద� సంబం�త 
�లస��లు ��� ఉ���. � ప��� �ౖ��� ఆ� �ౖ�� జర��� వద� ఎ�� మం� 
���-�ౖద� పర�ౖన ���లు ఉ���. 

అ�ం� ���లను �మ�� � ఎ��ం�న�� "ఈ దస��ం � స�ంత కృ� �దు"
అన� ఐ����� ఎం�క �సు�ం�. ��� రచ�త �రు, �ం�న �లస�ల �రు��,

�ౖ��� �వ�లు �లపం�. ����� �మ�� స�� అ� ఒక �లస�� �� �� ఇ� 
�తకవచు�ను: 
search.creativecommons.org

ఈ కృ� �ర�జ�న�?

ఒక రచన �ర���నం(ప��� ���� � ఉం�) అం� అర�ం, ఆ రచన నకలు హ��లు 
ఎవ� వద� �వ�, �� అ�ం� హ��లు అంత�ం���య�. అ� ఒక రచన ఎ� 
�రుతుం� అన� �షయం సులు�ం �దు! ���� బ��, రచన ర��� బ�� చ��లననుస�ం� 
�రుతూ ఉంటుం�. ��� సంద��ల� రచ�త స�చ�ందం� తన రచనల� �ర�జ�నం 
�యవచు� ��. రచ�త చ���న అత� �రసులు ��� సంద��ల� నకలుహ��లను 
�రసత��ం� ��క�ం� ����రు - అ�ం� సంద��లు ��షం. ఇ� �ర�జ�న రచనలను 
అ� అ���, ఇం� సదరు �శం� ప���� ���� � ఉం� ����� �మ�� � 
ఎ��ంచవచు�. ఇక�డ ��� అ�ం� �బంధనలు చూ��ం :
ఒక రచన ఈ �ంద ���న సంద��ల� �ర�జ�నం అ�తుం� : 
• అ� అ��� సంయుక� ����ల� 1923 � ముందు ప�చు�త�ౖ�
• ఆ రచన అ��� బయట ప�చు�త�ౖ రచ�త చ��� 70 ఏళు� ���
• అ� అ��� ప�భుత� కృ� అ��
• రచ�త తనంతట �ను రచన� �ర�జ�నం ���
• �రత�శం� �రసుల అభ�ంత�లు �క �� రచ�త చ��� 60 ఏళు� ���
మ��� �వ�ల �సం �మ�� �                           వద� మ��� �వ�లు �ందగలరు. Help:Publicdomain

శు��ం�లు!

ప��� ���� గు�ం�న 

అ�హలు
"���ౖటు హ��ల �వ�లు ��� 
�లపక�� ఆ రచన �ర�జ�నం"

"ఇంట��� �న��� రూ�ం�ం�న 
రచనల�� ప��� ���� � ఉన��!"

"రచ�త చ���� కనుక 
��హ��లు ���"

"ఉ�తం� చూడగ��వ�� �ర�జ�నం"

"రచ�త �లు�� � ��లపక��� 
రచ�త �రసుల� ��హ��లు 
సంక�����"

"ఈ ��� ప��� � �యబ�ం�, 

అందుక� ఇ� ప��� ���� � ఉం�"

ఇప��� �మ�� � ఉన� 
�మ�లను �డటం 

�రు �మ�� � �మ�లను �ం���
ఆ�ౖ ��� క���ంచడ�, �ం� �మ�ల� 
క�� ఒక �మ�� �ర�డ� �యవచు�. 
అ� ���న �మ�లను అసలు �మ�ల 
�వ�లు �లు�తూ �మ�� � ��� 
ఎ��ంచవచు�.

అ�� ఇక�డ ������ : “I want something that I can ... 

use for commercial purposes; modify, adapt, or build upon.” 
అన� ఆప�� ��� �య�ం�. 



ఈ ��స�కం� ��న అ�� �మ�లు 
��� �ప��� ��-�ౖ-ఎ�ఏ ��� 

లభ�ం. �షయ�ఠ�ం �� అ� �ౖ��� 
�ంద లభ�ం(http://en.wikipedia.org

/wiki/Wikipedia:CC-BY-SA). 
ప�సు�తం �లు��టు� ఉన� అ� �త��ౖన, 
4.0 �� ఆ�ౖ రూ�ంతరం� లభ�ం. 

The trademarks and logos of the 
Wikimedia Foundation and any 
other organization are not included 
under the terms of this Creative 
Commons license. Wikimedia 
Foundation, Wikipedia, Wikimedia 
Commons, MediaWiki, Wiktionary, 
Wikibooks, Wikidata, Wikisource, 
Wikinews, Wikiquote, Wikiversity, 
Wikivoyage, Wikispecies, and 
Meta-Wiki are pending trademark 
registration or are registered 
trademarks of Wikimedia 
Foundation.
For more information, please see 
our Trademark Policy page, 
http://wikimediafoundation.org/wiki/
Trademark_Policy.
For other questions about our 
licensing terms or trademark policy, 
please email legal@wikimedia.org
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శ��వ�
నకలు హ��
సృజ�త�క రచన ఏ�ౖ� స�, ��� నకలు ��, ���� హ�� �వలం సదరు రచ�త వ�� 
ఉంటుం�. అప��యం� రచన జ��న మరు�ణం నుం� ఇ� అమల�తుం�.  

నకలు హ�� �ౖ���
రచ�త ��� ��త �ర�కం� అత� రచన� ఇతరులు నకలు �సు��� అం�క�సూ�
��� ఇ�� అనుమ� పత�ం.

����� �మ��
జ�ల� �� రచనలను ��చ�� పంచు��ందు� ��ౖన �ౖ��� లను త�రు �� 
ఇ�� ������ స�చ�ంద సంస�. ఈ �ౖ�ను��� ఆ��బూ�ష� మ�యు ఆ��బూ�ష� 
�� అ�ౖ� లను ����� �����లు అనుమ����. "అము��� �లు ��"
"�రు�ను సమ��ంచ�" ఇతర �ౖ�ను�లు ����� �మ�� �� ��� �గ�
అ�� ఇ� ����� �మ�� � అనుమ�ంచబడ�. ఇ� �డటం వలన ��� 
హ��లు ���వడ� ఇందు� �రణం.   

���� �ౖ��� 
జన������ ఉప�గప� నకలు హ�� �ౖ���. ఇ� �డటం ���, రచనలు అప��యం�
నకలు �సు��, �రు� �సు�� �రుగుప��, పంచు��, అము��� హ��లు ఇసు�ం�. 
అంద�� ���న ���� �ౖ�ను�లు ����� �మ�� �� � �� ఆ�� �ౖ���, గూ� �� ����ం�ష� 
�ౖ���(GFDL) మ����.
మ��� �వ�ల �సం freedomdefned.org �లస���� చూడం�.  

�ర�జ�నం
�ర�జ�నం �� ప��� ���� � ఉన� రచనల� ఎ�ం� నకలు హ��లు ఉండ�.

��� �న��ం�లు వ�� ��� నకలు హ��లు ����క ఏ రచ�ౖ� �ర�జ�నమ�తుం�. 
�రత�శం� రచన ప�చు�ం�న ��� 60 ఏళ� తరు�త, రచ�త చ���న 60 ఏళ�� 
�ర�జ�నం అ�తుం�. 
����� �ం�ష�
����� �మ��, ����� �ం� �ద�, ������ సంబం�ం�న �����లు న�� ���� ��
సంస�. ����� �ం�ష� �� ������, ������ వద� ���త�ౖ ఉం�. 
ఈ సంస� ల��ం "ప�జలను ���� �ౖ��� �� �ర�జ�నత ��� ������ పం�ందు� బ��తం 
�� �� ��� సమస� �నవ ������ అంద�� ��చ�� అందు�టు�� �వడం."

�ంట� ఫ� ఇంట��� అం� ��ౖ�
�ంగుళూరు �ంద�ం� ప� �సు�న� ������ సంస�. ఈ సంస� అంత��లం-స�జం ఎక��క�డ 
పరస�రం కలు���, ఆ అం�ల� ప� �సు�ం�. ఇంట��� గవ����, ఇంట���వ� ��ప�� �ౖ��,
ప���� ���ల�� �ం� అం�ల�ౖ ప� �సు�ం�. ����� �ం�ష� ��� �ర�య �షల�
����� �దర �����లను అ�వృ�� ��ందు� "ఆ��� టు ���" అ� �ర�క���� న���ం�. 

�లుగు అను�దం : ర��ను��� 


