
Comparison-Idioms (Phrases)  

(Similes) in English 

 English Phrase Telugu meaning 

1.  As black as coal  బొగ్గు అంత నల్లగా  

2.  As black as midnight  నడిరేయంత నలుపుగ  

3.  As black as pitch  తారు అంత నల్లగ  

4.  As black as soot  మసి అంత నల్లగా  

5.  As blind as a bat  గబ్బి ల్మంత గ్రగ్గ డిగగా  

6.  As blind as a mole  మోల్ జంతువులా గ్రగ్గడిగగా  

7.  As blind as a beetle  పేడ పురుగంత గ్రగ్గడిగగ  

8.  As blue as sky  ఆకాశమంత నీల్ంగా  

9.  As bold as lion  సింహము వలె ధైర్య ంగా  

10.  As brave as a lion  సింహము వలె ధైర్య ంగా  

11.  As bright as noonday  పగల్ంత గ్రపకాశవంతముగ  

12.  As bright as silver  వండి వలె గ్రపకాశముగ  

13.  As brittle as glass  గాజు అంత పెళుసుగ  

14.  As brown as a berry  బెగ్రీ పండు అంత గోధుమ వర్ ణముగ  

15.  As busy as a bee  తేనెటీగ అంత పని గల్గున  

16.  
As changeable as the moon, 

or a weather cock  
చంగ్రునిలా మారుు లు ంం  

(చంచల్మైన) స్వ భావం గల్  

17.  
As changeable as a weather 

cock  

కోడిపుంజు ఆకార్ంలో వుండి గాల్గ దిశను 

తెల్గపే వదర్ కాక్ (వదరేవ న్) పరికర్ంలా 

చంచల్మైన  

18.  As cheerful as a lark  భర్ధ్వవ జ పక్షి వలె స్ంతోషముగ  

19.  As clear as crystal   స్ఫ టికంలా స్వ చఛ ంగా  

20.  As clear as day  పట్టపగల్ంత స్ు షటముగ  

21.  As clear as noonday  మిట్టమధ్వయ హన మంత తేట్తెల్లంగా  

22.  As cold as ice  మంచువలె  చల్లగ  

23.  As cold as a cucumber  దోస్పండంత / చల్వచేసే  

24.  As cunning as a fox  నకక వలె  జితుుల్మారియైన  

25.  As dark as midnight  నడిరాగ్రతంత చీకటిగ  

26.  As dark as pitch  తార్ంత  నల్లగ  

27.  As dead as door nail  మేకు అంత  నిశచ ల్ముగ  

28.  As deaf as a post  
 స్ంంభం అంత ంవుడుగా / మానులా 

(కట్టటలా)  వినబడనట్లల  

29.  As deep as a well  బావి అంత లోతుగ  

30.  As deep as sea  స్ముగ్రదమంత గంభీర్ముగ  

31.  As dry as a bone  ఎముకల్ వలె తడి అంట్ని  

32.  As dry as dust  ుముు  అంత పొడి ఆరిపోయిన  

33.  As dumb as a statue  శిలా గ్రపతిమవలె మూగయైన  

34.  As easy as ABC  అ… ఆ… (ABC) ల్ అంత  తేల్గకగా  



35.  As fair as a rose  గ్గలాబీ పువవ ంత అందముగా  

36.  As faithful as a dog  శునకం (కుకక  అంత విశ్వవ స్ంగా  

37.  As fat as a pig  పందివలె గ్రొవివ న  

38.  As fierce as a tiger  పుల్గ అంత భయంకర్ముగ  

39.  As firm as a rock  
శిల్ అంత నిశచ ల్ముగా /  

శిల్లా ఏమీ పట్టనట్లల  

40.  As flat as a board  పల్కలా చునుగా  

41.  As fleet as a deer  జింకఅంత  వడిగా పరిగెతుగల్  

42.  As free as the air  గాల్గవలె సేవ చఛ గా  

43.  As fresh as a daisy  గడిచిామంతి పుషు మంత తాజాగా  

44.  As fresh as a rose  గ్గలాబీ పువవ ంత తాజాగా  

45.  As gay as a lark  భర్ధ్వవ జ పక్షి అంత ఉలాలస్ముగ  

46.  As gaudy as a butterfly  
సీతాకోకచిలుకవలె ఆడంబర్ముగా 

(ర్ంగ్గల్ మయమైన)  

47.  As gaudy as a peacock  
నెమల్గవలె ఆడంబర్ముగా / దర్ు ంగా / 

ఠీవిగా  

48.  As gentle as a dove  పావుర్మంత సాధువైన  

49.  As gentle as a lamb   గొగ్రెపిల్లవలె సాధువైన  

50.  As good as gold  బంగార్మంత గ్రేషఠముగా  

51.  As graceful as a swan  హంస్వలె అందమైన / సొగసైన  

52.  As grasping as a miser  పిసినారివలె లోభియైన  

53.  As greedy as a dog  కుకక వలె అతాయ శగల్  

54.  As green as grass  గడిగ అంత ఆకుపచచ గ  

55.  As gruff as a bear  ఎలుగ్గబంటివలె చిర్చిర్లాడెడు  

56.  As happy as a king  రాజువలె సుఖముగ  

57.  As hard as flint  ంకుముకి రాయు అంత గటిటగా  

58.  As hard as marble  మారుి ల్ రాయి వలె గటిటగా  

59.  As hard as a stone  రాయి వలె గటిటగా  

60.  As harmless as a dove  పావుర్ం వలె శ్వంతంగా  

61.  As heavy as lead  సీస్ం వలె బరువైన  

62.  As hoarse as a crow  కాకి అరుపులా  బొంగ్గరు కంఠం గల్  

63.  As hot as fire  నిపుు  అంత వేడిగా  

64.  As hot as pepper  మిరియమంత కార్ంగా  

65.  As hungry as a hunter  వేట్గాడంత ఆకల్గగా  

66.  As hungry as a wolf  తోడేల్ంత ఆకల్గగా  

67.  As innocent as a dove  పావుర్మంత అమాయకంగా  

68.  As innocent as a lamb  గొగ్రె పిల్లంత అమాయకంగా  

69.  As light as air  గాల్గ అంత తేల్గకగా  

70.  As light as a butterfly  సీతాకోకచిలుకలా తేల్గపోయేట్ట్లల  

71.  As light as a feather  ఈక అంత తేల్గకగా  

72.  As like as two beans  జంట్ చికుక డు కాయల్వలె ఒకటిగా  

73.  As like as two peas  ెండు బఠాణీల్ వలె ఒకటిగా  



74.  
As like as two drops of 

water  
నీటిబొట్లవలె ఒకటిగా  

75.  As loose as a rope of sand  ఇసుకతో చేసిన గ్రతాడంత వులుగా  

76.  As loud as thunder  ఉరుము అంత బ్బగ ుర్గా  

77.  As mad as a hatter  టోపీల్మేు  వాడంత పిచిచ గా  

78.  As mad as a March hare  మారిచ  నెల్లో కుం ల్ంత పిచిచ గా    

79.  As merry as a cricket  కీచురాయి అంత వేడుకగా  

80.  As modest as the violet  
ర్ంగ్గర్ంగ్గల్ పూలు పూయు “వైలెట్” 

(వియాల్) మొకక ల్ంత చకక గా  

81.  As mute as a fish  చేప అంత మౌనముగా  

82.  As mute as a mice  చిటిట ఎలుకంత మౌనంగా  

83.  As obstinate as a mule  కంచర్ గాడిదంత మూర్ఖంగా  

84.  As old as hills  ొండల్ంత ఏళ్ ల నాటి (గ్రపాచీనమైన)  

85.  As pale as death  చావు అంత నిీవీమైన  

86.  As pale as a ghost  దయయ మంత వివర్ ణంగా  

87.  As patient as an ox  ఎుి అంత ఓరుు తో  

88.  As plain as a pikestaff  ఈట్టల్ కగ్రర్ంత స్ర్ళ్ంగా (నునుపుగా)  

89.  As playful as a kitten  
పిల్గల పిల్లలా ఆకతాయిలా / పిల్గల పిల్ల వలె 

ఆకతాయిలా  

90.  As plentiful as blackberries   బాల క్ బెగ్రీల్ వలె స్మద్ధదిగగా  

91.  As plump as a partridge  కౌజు పక్షి అంత గ్రొవువ  పటిటన  

92.  As poor as a beggar  భిక్షకుని అంత పేదరికంతో  

93.  
As poor as a church mouse 
(a fictional mouse created by 

Lewis Carroll) 

చరిచ లో ఉండే చిట్టటలుక మాదిరి 

అరిపేదగా (లూయిస్ కారోల్ స్ద్ధష్టంచిన 

కాల్ు నిక మౌస్)  

94.  As proud as Lucifer  లూసిఫర్ అంత గర్వ ంగా  

95.  As proud as a peacock  నెమల్గ అంత ఠీవిగా / దర్ు ంగా   

96.  As pure as a lily  ల్గల్లల పువవ ంత స్వ చఛ ంగా / నిర్ు ల్ంగా  

97.  As quick as lightning  మెరుపంత వేగంగా  

98.  As quick as thought  ఆలోచనల్ంత హఠాతుుగా  

99.  As quiet as a lamb  గొగ్రెపిల్ల అంత నెము దిగా  

100.  As quiet as a mouse   చిట్టటలుకంత నిశశ బంిగా  

101.  As rapid as lightning  మెరుపు అంత వేగంగా  

102.  As red as blood  ర్క ుమంత ఎగ్రర్గా  

103.  As red as a cherry  ంగ్రీ పండంత ఎగ్రర్గా  

104.  As red as fire  నిపుు  అంత ఎగ్రర్గా  

105.  As red as a rose  గ్గలాబీ పువవ ంత ఎగ్రర్గా  

106.  
As regular as (the) clock 

(work)  
గడియార్ం తిరిగినంత గ్రకమంగా  

107.  As rich as Croesus  కుబేరుని (గ్రకీస్స్ రాజు) అంత ధనం గల్  

108.  As ripe as a cherry  ంగ్రీ పండు అంత పండిన  

109.  As round as an apple  ఆపిల్ పండంత గ్గంగ్రడంగా  



110.  As round as a ball  బంతి అంత గ్గంగ్రడంగా  

111.  As round as a globe  గోళ్ము అంత గ్గంగ్రడంగా  

112.  As salty as brine  స్ముగ్రదపు ఉపు ంత ఉపు గా  

113.  As sharp as a needle  సూది అంత వాడి గల్  

114.  As sharp as a razor  రేజర్ (మంగళికతిు) అంత పునుగా  

115.  As silent as the dead  చచిచ నవాని అంత నిశశ బంిగా  

116.  As silent as the stars  చుకక ల్ంత (నక్షగ్రతాల్ంత) మౌనంగా  

117.  As silent as the tomb  స్మాధి అంత నిశశ బంిగా  

118.  As silly as a goose  బాతువలె అవివేకంగా (తెల్గవితకుక వగా)  

119.  As silly as a sheep  గొగ్రె తెల్గవితకుక వగా  

120.  As slender as gossamer  సాలె గూడు అంత స్నన గా (పల్చగా)  

121.  As slippery as an eel  వాల్గ (ఈల్) చేపంత జారి పోయేలా  

122.  As smooth as butter  వనన  అంత మద్ధువుగా  

123.  As smooth as oil  నూనె వలె జారిపోవు  

124.  As smooth as glass  గాజువలె నునుపుగా  

125.  As smooth as velvet  మొకమల్ గ్గడగలా మెతుగా  

126.  As sober as a judge  నాయ యమూరిు వలె గంభీర్ంగా  

127.  As soft as butter  వనన వలె మెతుగా  

128.  As soft as silk  సిల్క  అంత మద్ధువుగా / మెతుగా  

129.  As soft as wax  మైనమంత మెతుగా  

130.  As sound as a bell  గంట్ వలె ఖంగ్గన గ్రమోగ్గ  

131.  As sour as a crab apple  అడవి ఆపిల్ పండు వలె పుల్లగా  

132.  As sour as a lemon  నిము  పండంత పుల్లగా  

133.  As sour as a vinegar   పుల్గసిన గ్రాక్ష ర్స్మంత పుల్లగా  

134.  As steady as a rock  రాయి వలె సింర్ంగా  

135.  As stiff as a poker  ఇనుప కోల్ంత కఠినంగా  

136.  As stiff as a post   స్ుంభం వలె గటిటగా  

137.  As still as death  చావువలె నిశచ ల్ంగా  

138.  As still as the grave  స్మాధి అంత నిశచ ల్ంగా  

139.  As straight as an arrow  బాణం వలె సూటిగా (తినన గా)  

140.  As strong as a lion  సింహం వంటి బల్ం గల్  

141.  As stupid as a donkey  గడిదంతా తెల్గవిమాల్గన  

142.  As sure as death  చావు అంత నిశచ యంగా  

143.  As surly as a bear  ఎలుగ్గబంటి అంత కోపంగా  

144.  As sweet as honey  తేనెవలె తియయ గా  

145.  As sweet as sugar  పంచార్ అంత తియయ గా  

146.  As swift as an arrow  
బాణమంత వేగంగా (బాణంలా 

దూసుకుపోయే)  

147.  As swift as lightning  మెరుపంత చమకుక న (వడిగా)  

148.  As swift as thought  ఆలోచనంత వేగంగా (చురుగాు)  

149.  As swift as the wind  గాల్గ అంత వడిగా / వేగంగా  



150.  As tall as a maypole  
మే పోల్ (మే డే సెలెగ్రబేషన్్ ) స్ుంభం 

అంత పొడవుగా  

151.  As tall as steeple  గోపుర్ శిఖర్మంత పొడవైన (ఎతెతున)  

152.  As tame as a cat  పిల్గల అంత మచిచ కగా  

153.  As tender as a chicken  కోడిపిల్లల్ంత మద్ధువుగా  

154.  As thick as a cable  యార్మోకు (కేబుల్) అంత లావుగా  

155.  As thick as hailstones  వడగళ్ళ ంత దట్టంగా (దిట్టంగా)  

156.  As thick as black berries  నల్ల బెగ్రీల్ వలె స్మద్ధదిగగా  

157.  As thick as thieves  దంగల్ంత స్నిన హితంతంగా  

158.  As thin as a wafer  స్నన ని రొట్టట (వేఫర్) అంత పలుచనగా  

159.  As timid as a hare  కుం లు అంత పిరికిగా  

160.  As tough as leather  తోలు అంత దద్ధఢంగా  

161.  As tricky as a monkey  
కోతి అంత ఆకతాయితనంగా 

(జితుుల్మారిలా)  

162.  As true as steel  
ఉకుక  (సీటల్) అంత దద్ధడంగా 

విశవ సించదగిన (నము దగిన)   

163.  As ugly as a toad  గోురు కపు  అంత అందవిహీనంగా  

164.  As unstable as water  నీటివలె చంచల్ంగా  

165.  As warm as wool  ఉనిన  వలె వచచ గా  

166.  As watchful as hawk  డేగ వలె జాగ్రగతుగా (నిశిత పరిశీల్నగల్)  

167.  As weak as a baby  పసికంులా బల్హీనమైన  

168.  As weak as a cat  పిల్గల వలె బల్హీనంగా (బేల్గా)  

169.  As weak as a kitten  పిల్గల పిల్లల్ వలె బల్హీనంగా (బేల్గా)  

170.  As weak as water  నీటి వలె చంచల్ంగా  

171.  As wet as a drowned rat  నీట్ మునిగిన ఎలుక వలె తడిగా  

172.  As white as snow  మంచు అంత తెల్లని  

173.  As wise as a serpent  పామువలె తెల్గవిగా  

174.  As wise as Solomon  సోల్మన్ రాజంత తెల్గవిగా  

175.  As yielding as wax  మైనము వలె మెతుగా (ఒదిగిపోయేలా)  

 

 


