
 ڇا آھي (Idiomatic Phrase) ورجيس
 

، مشهور هوندا/ ان عام منجهس جيترا لفظ، مفهوم جي لحاظ ک. زبان، خيالن جي اظهار جو ذريعو آهي /ٻولي

بلكل آسان ۽ ٻاراڻي زبان . ايل علوم، سمجهڻ ۾ سوال ٿيندا وينداماوتروئي اها سليس هوندي ۽ اوتروئي منجهس س

نجهس، وقت جي مال الزم آهي ته  سڌرندڙ ٻولي /ان كري هر سڌريل. ه سگهندي آهيبه پنهنجو وجود برقرار رکي ن

واڌارو ٿئي  /نون اصطالحن جي وڌڻ سان، ٻولي ۾ ترقي. ملندا رهن /گهرجن آهر نوان، اڻ ٻڌل لفظ جڑندا  / تقاضائن

. واڌ به اچي ٿي ۾ن جي تعداد شاهوكاري سبب، برقرار به رهي ٿي ۽ سندس ڳالهائيندڙ. ٻولي شاهوكار ٿئي ٿي. ٿو

رڻ يا ڪنجهس وڌڻ، نون اصطالحن هضم م. صفتون، سنڌي زبان ۾ موجود آهن / مٿي بيان كيل سموريون خوبيون

ن جڑي شامل ۽ ورجيسو حواڌاري ۾ روز نوان اصطال انهي. آهي موجود کين پنهنجو بنائڻ جي به وڏي صالحيت

. سينگاريندا به رهن ٿاٻولي جو ُجز بنجي، کيس  ۽ ٿيندا رهن ٿا

هٿڑي هڻڻ، : جهڑوڪ. ڏيکاري، تنهن کي اصطالح چئبو آهي اهو فقرو، جيكو مصدر سان گڎ، جملي ۾ ٻي معنيٰ 

 .وغيره لڳڻ، ڄاڙي لڳڻ، اک هڻن، اک ۾ رکڻ، مڇ جو وار هئڻ يڄنگهه ٻانهن لڳڻ، هٿ پير هڻڻ، ُکرڙ

لو هئڻ سان گڎ، جملي ۾ استعمال ٿيڻ وقت ممكمل ج فقرو، جيكو غير /ٻن يا ٻن کان مٿي لفظن تي مشتمل ٹكرو

 (Idiomatic Phrase)هيئن به چئي سگهجي ٿو، اهو ضرب المثل فقرو . تنهن کي ورجيس چبو آهي ،ڏيکاري ٻي معنيٰ 

ڏيکاري ۽ مصدر کان آجو هجي، تنهن  جيكو غير مكمل جملو هئڻ جي باوجود جملي ۾ استعمال ٿيڻ وقت ٻي معنيٰ 

تتر گندي ۾، مغز ۾ اٺ، پيٹ ۾  اڻ گهڑيو كاٺ، سك ٻلو كاٺ ۾، چهو: مثال طور. آهي کي ورجيس چئبو

. پوليس، پيٹ ۾ كوئا، نه گهر جو نه گهاٽ جو، ڍنڍ جو پکي، ڌوٻي جو كتو، وغيره وغيره

 جيكو غلط آهي، ۾ ورجيس کي ننڍڙو پهاكو سڎيو آهيكن محققن، اڻ ڄاڻائي . ،کي پرکڻ ال هر هك شي

پهاكو، مكمل جملو هوندي، ٻي . پهاكن ۽ ورجيسن کي پرکڻ ال به معيار مقرر ٿيل آهي. ٹي مقرر ٿيل آهيكسو

. ڏيکاري ٿي ٻي معنيٰ جڎھن ته ورجيس غير مكمل جملو ھوندي، . ٿو ڏيکاري معنيٰ 

. آهيهوندي  لڳل رصدن ماآهي ته ورجيس مصدر کان آجي هوندي آهي ۽ اصطالح س اصطالح ۽ ورجيس ۾ فرق هي

وغيره وغيره ورجيسي  ،چو هئڻڪاڻ گهڑيو كاٺ هئڻ، هٿن جو ٻار هئڻ، هٿ جو پليل هئڻ، كنن جو جيئن 

. منجهانئن مصدر كڍڻ کان پو، باقي بچيل فقري کي ورجيس سڎبو آهي. اصطالح آهن

. جيكي هيٺ ڏجن ٿا ،ورجيس منجهان جڑيل جمال به ٹن قسمن جا ٿيندا آهن

ورجيسي جملو  .1

ي ورجيسي چوڻ .2

ورجيسي پهاكو  .3

ورجيسي جملو  .1

ان کي  ،ڏيکاري پر حالتن سب سندس روپ به بدلجي سگهي اهو مكمل جملو، جيكو ورجيس جي كري ٻي معنيٰ 

. ورجيسي جملو سڎبو آهي

 :مثال

 گهاٹي سرنهنادا ڏٺيسون، اوهان جي  1.1

. ڏسي ڇڎي گهاٹي سرنهنپڻهين جي  .1.2

. ي پئي آهيٺڏ گهاٹي سرنهنوڏيري جي . 1.3

مان ڇا فائدو؟  ڻڏس گهاٹي سرنهنچاچنهن جي . 1.4

نه ڏٺيسين ته ڇا ٿي پوندو؟  گهاٹي سرنهنهن جي . 1.5



انهي کي . ۾ قائم آهي مپنهنجي مقرر مفهو گهاٹي سرنهن منجهن هك فقرو. جو روپ مقرر ناهيمٿين جملن 

. آهن جڎهن ته منجهانئس جڑيل مٿيان سمورا جمال، ورجيسي جمال. ورجيس چئبو آهي

ورجيسي چوڻي  .2

اصطالحي ورجيس تي مشتمل هوندي، فقط پنهنجي ظاهري / ورجيسي اصطالح  /كمل جملو جيكو ورجيس ماهو 

. ۾ استعمال ٿئي، پنهنجو روپ به برقرار رکي ۽ حالتن سارو روپ نه بدلي ته ان کي ورجيسي چوڻي سڎبو آهي

 :ثالم

) موري ۾کير (اره زورائي كرڻ، آهي کير ۾ موري وجهڻ . 1.2

) كارو منهن(ئي سان تكارو منهن كرڻ، جهڑو دانگي سان تهڑو . 2.2

) يطان جو گهرش(واندو ماڻهو، شيطان جو گهر . 2.3

) تفيل مس(ومت، فيل مست آهي ڪح. 2.4

) وپريڪاونڌي (اونڌي كوپري  سركار، آهي. 25

) جيري ال ٻكري كهڻ(جيري ال ٻكري نه كهجي . 2.6

 )ر جي ڇانڪڪ(تي كهڑو اعتبار؟  ر جي ڇانڪڪ. 2.7

ال  جڎهن ته مٿيان جمال، مقرر روپ ۾ ظاهري معنيٰ . ٿي ڏنگين ۾ ڏيکاريل فقرا، ورجيس يا ورجيسي اصطالح آهنم

. رجيسي چوڻي سڎيو ويندو آهيوان كري انهن کي . اسعمال ٿيندا آهن

ورجيسي پهاكو  .3

اهڑي چوڻي جيكا مكمل جملو هوندي، . اكو سڎبو آهيھمكمل جملي کي، ورجيسي پ لجڑي ،ٻن ورجيسن ملڻ سان

 .پهاكو سڎبو آهي) ورجيسي(کان عالوه كنهن ٻئي مفهوم ۾ استعمال ٿئي، ان کي  پنهنجي ظاهري معنيٰ 

 :مثال

. شيطان جو دكان : خالي دماغ. 1.3

 .نه گهر جو نه گهاٽ جو : توڪڌوٻي جو . 3.2

 .كرنه هوند نه ش ،شكاري جي كني مان. 3.3

سور ٻيڻو  ،سکڻو ڦيڻو. 3..4

ڏاند پرائو  ،لكڻ الئو. 3.5

کان عالوه  ظاهري معنيٰ . سندن اهوئي مقرر روپ آهي. ، ٻن ورجيسن جي ميالپ سان جڑيا آهنمٿي بيان كيل جمال

. مقرر كيل كسوٹي تحت کين پهاكو يا ورجيسي پهاكو سڎيو ويندو آهي. نھ۾ استعمال ٿيندا آ مٻئي مفهو

. جيكي وضاحت سان هيٺ ڏجن ٿا. ا ڇهه قسم آهنورجيس ج

تشبيهي ورجيس  .1

ناكاري ٻٹن لفظن تي مشتمل ورجيس   : ورجيس ناكاري .2

ندائيه ٻٹن لفظن مان جڑيل ورجيس  :  ورجيس ندائيه .3

 مبني ورجيس تي تلويحات  /تلميحات :  ورجيس تلويحي/  يحيمتل .4

مشتمل ورجيس  تمثيل تي /استعاري  /كنايي : ورجيس ياستعار /تمثيلي  .5

. اصطالحي ورجيس .6

  :ي ورجيسھتشبي .1

اها ورجيس، جيكا تشبيهه تي جڑيل هجي يا جنهن ۾ ٻن شين جي ڀيٹ ڄاڻايل هجي، تنهن کي تشبيهي ورجيس 

. چئبو آهي

: مثال



. ٻالي سان /ڙو كري ٻارن ٻراهڑي كرڻ، جهڑي . 1.1

. اهڑو كڇي، جهڑي ڀت. 1.2

ن ائين ڀڳو، جيئن کاري هيٺان كا. 1.3

. چار گاڏيآاهڑو تکو، جهڑو . 1.4

. ُتري ۾ايترو هلكو، جو پا گلن . 1.5

. ائين ساهه گُهٹي  پي وڃ، جيئن گل جا گدرا. 1.6

. ائين ٿو ڊڄين، ڄڻ كرمچند كڍ پيو اٿئي.1.7

  :ناكاري ورجيس .2

 .اها ورجيس، جيكا ناكاري ٻٹن لفظن مان جڑيل هوندي آهي، تنهن کي ناكاري ورجيس سڎبو آهي

: مثال

. نه ڏيٿين، نه تڳرين. 2.1

. ڙكينن، نه ڪُ ينه صافي. 2.2

. جو، نه گهاٽ جو نه گهر. 2.3

. ن ۾ٽنه ٻن ۾، نه . 2.4

. لرن ۾ڍن ۾، نه اُ نه اُ . 2.5

. نه مئن ۾، نه جيئرن ۾. 2.6

  :ندائيه ورجيس .3

. تنهن کي ندائيه ورجيس سڎبو آهي، ه ٻٹن لفظن تي مشتمل هجيياها ورجيس، جيكا ندائ

 :مثال

) ٹاه کاڌائين جو گهوڙا گهوڙا ٿي وئي واهڑ( گهوڙا گهوڙا. 3.1

) اهڑي راند كيائين جو واه واه ٿي وئي( هواه وا. 3.2

) ئيپهڑا كپڑا پاتائين جو بلي بلي ٿي ا( يلبلي ب. 3.3

  :ورجيس تلويحي / تلميحي .4

. ورجيس سڎبو آهي تلويحي / تلويح تي مشتمل هجي، ان کي تلميحي / اها ورجيس ، جيكا تلميح

 :مثال

وتائي وارا اڳ . 4.1

َڌ يارل موچي واري ٻَ . 4.2

مل وارو موگهو مِ . 4.3

يعقوب واري ياري . 4.4

گلو وارا کوڙا . 4.5

خدو كلي وارا احوال . 4.6

ڇتي كوري واري ڊيگهه . 4.7

حنود كاسائي واري کڎ . 4.8

دلورا جي نگري . 4.9

  :استعاري ورجيس .5

سچاين جي نالن پٺيان هجي، ان کي استعاري  /تمثيل يا مشهور شخصيتن  /استعاري /، جيكا كنايياها ورجيس

. ورجيس چئبو آهي



. وغيره وغيره هٹلر، يزيد، شاه علي شاهه جو پٹ ،خان غيبي، خان كانڀو، سچار گامون، جعفر مير، فرعون: مثال

  :اصطالحي ورجيس .6

چٹونه ٿئين،  مظاهر كن ۽ مصدر لڳڻ کان سوا مفهو طالحي معنيٰ اهي ورجيسون، جيكي مصدر لڳڻ کان پو اص

. تن کي اصطالحي ورجيس سڎبو آهي

 :مثال

) هئڻ(اڌ رات کڎ ۾ . 6.1

) ڦرڻ(پيٹ ۾ كوئا . 6.2

) لهڻ(پيٹ ۾ پوليس . 6.3

) هئڻ(مغز ۾ اٺ . 6.4

) ڦرڻ(مغز ۾ تڎ . 6.5

. ن به ورجيس ٺهندي آهياان کان عالوه، ٻن اصطالحن ملڻ س

 :مثال طور

پاڻ پنڻ، گهوڙا ڳنهڻ . 6.6

. پاڻ بک مرڻ، مذقان كرڻ. 6.7

. پاڻ نه پارڻ، كتا ڌارڻ. 6.8

. پا نه پڑهڻ، ايمي چڑهڻ. 6.9

. ڻ ، تر نه مارڻرپر ما. 6.10

پرڻو به کائڻ، مرڻو به کائڻ . 6.11

. يا درياه ٹپڻ، يا اڏ نه ٹپڻ. 6.12

. ولهڻڇوكر كلهي تي ويهارڻ، کيس ميلي تي ڳ. 6.13

. آهي ۽ پنهنجو سماجي پسمنظر به رکندي آهي يرڻ ۽ تاريخي اٿل پٿل کان پو وجود ۾ ايندذورجيس، وڏي وقت گ

هن كتاب ۾، هيل تائين هٿ آيل . چوڻي وانگر ضرب المثل طور كتب ايندي آهي /اهو ئي سبب آهي جو پهاكي

. پيش كجن ٿيون نموني طور اطرپڑهندڙن جي دلچسپي خ) سماجي پسمنظر ۽ كارج سميت(ورجيسون 
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