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Name Of School   

Town  / Taluka     
 

અનકુ્રમણિકા 
     1. Unit 1     ► Am I Lost ? 03 to 06 

     2. Unit 2     ► Step by Step 07 to 11 

     3. Unit 3     ► Today comes Everyday 12 to 14 

     4. Unit 4     ► Q  of  Yesnoyesnoyesno 15 to 18 

     5. Unit 5     ► Me too ! 19 to 20 

Let's Read More 
 

     1. Prayer 1  ► Like The Sunflower 21 to 21 

     2. Prayer 2  ► Be Careful 21 to 21 

     3. Poem 1    ► Come out to play 21 to 21 

     4. Poem 2    ► A Ball Game 21 to 21 

     5. Prose 1    ► The Ganga 22 to 22 

     6. Prose 2    ► The Art of Whitewashing 22 to 22 

     7. Prose 3    ► Killer Plants 22 to 22 

You can get useful essays in this Dictionary 
 

પ્રસ્તાવના 

               ' ળબ્દ' એ વલવસ્લ છે.   ' ળબ્દ' બાાનો પ્રાણ છે. દદન-પ્રતતદદન  અંગ્રેજી બાાનો  લયાળ 
અને વ્મા લધતો  જામ છે.   લતવભાન ઇન્ટયનેટનાાં યગુભાાં આ  આંતયયાષ્ટ્રીમ બાા અંગે્રજીનુાં જ્ઞાન 
અતત આલશ્મક ફની યહ્ય ુછે. પ્રાથતભક ળાાનાાં ફાકોભાાં અંગ્રેજી  બાા પ્રત્મે રુચિ  તથા બાા 
ળીખલાની જિજ્ઞાવા લધે તે શતે ુથી આ ળબ્દાથવ સુ્સ્તકાનુાં  તનભાવણ કયુવ છે.  યતુનટભાાં આલતા 
ળબ્દોનો અથવ ળયતાથી પ્રાપ્ત કયી ળકે તેભિ  મુાક્ષયોભાાં થતા પેયપાયને િોઇ ળબ્દ તનભાવણ કયી 
ળકે તે મખુ્મ આશ્રમ છે.  આળા કયીએ કે આ ળબ્દાથવ સુ્સ્તકાથી  તલદ્યાથીઓનાાં બાા તલકાવભાાં  
યિનાત્ભક અચબવદૃ્ધિ થળે તો આ પ્રમત્ન વાથવક ગણાળે.  
સજુ્ઞ તલદ્વાનોનાાં સિૂનો આલકામવ છે…… 

વાંાદક 

ગૌયલ ટેર                                                                                                          ચરગાયી નાદશદ 
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Unit – 1   Am I LOST ? 
Activity – 1 

Give ગીલ  આવુાં  
Instruction ઇન્સ્રક્ળન સિુના આલી  
Follow પોરો  ની ાછ િવુાં  
Nostril નોસ્ત્ર્રીર  નસ્કોરુાં  
Thumb થમ્ફ  અંગઠૂો  
Finger દપિંગય  આંગી  
Breathe બ્રીથ  શ્વાવ રેલો અને છોડલો  
Pinch ીંિ  િોંટી ખલી  
Nod નોડ  ભાથુાં ડોરાલવુાં  
Once લન્વ  એકલાય  
Blink બબ્રિંક  આંખ લતી રકાયા ભાયલા  
Stand સ્ટેન્ડ  ઊબા શોવુાં  
Now નાલ  અત્માયે  
Remove દયમલુ  દુય કયવુાં  

Activity – 3 

Do ડુ  કયવુાં  
Hear દશઅય  ધ્માન દઈને વાાંબવુાં  
Sentence વેન્ટેન્વ  લાક્ય  
Request દયક્લેસ્ટ  તલનાંતી  
Deposit ડીોઝીટ  થાણ  
Visitor તલઝીટય  મરુાકાત રેનાય  
Touch ટિ  અડવુાં  
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Statue સ્ટેચ્ય ુ તુફૄાં , મતૂતિ  
Injure ઇન્િય  નકુવાન કયવુાં  
Reach યીિ  શોિવુાં  
Ward લાડવ  વાંબા  
Invite ઈન્લાઈટ  આભાંત્રણ આવુાં  
Immediately ઈભીડીઅટરી  તત્કા  
Cell Phone વેર પોન  ભોફાઈર પોન  
Attention અટેન્ળન  ધ્માન આવુાં  
Arrive અયાઈલ  આલવુાં  
Perform યપોભવ  કયવુાં  
Delay ડીરે  મરુતલી યાખવુાં  
Flight ફ્રાઇટ  તલભાન  
Whether લેધય  લાતાલયણ  
Corner કોનવય  ખણૂો  
Near નીઅય  નજીક  
Opposite ઓોચઝટ  તલયોધી  
Receptionist યીવેપ્વીનેસ્ટ  મરુાકાતીઓનુાં સ્લાગત કયલા નીભરે વ્મસ્ક્ત  

Along અરોંગ  ની વાથ ે 
Until અનટીર  તે લખત કે િગ્મા સધુી  
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Activity – 5 

Area એદયમા  ક્ષેત્રપ્રદેળ  
Establish એસ્ટાબ્રીળ સ્થાવુાં  
Mid ભીડ  ભધ્મભ  
Sight વાઈટ  દેખાલ  
Locat રોકેટેડ  સ્સ્થતત  
Around અયાઉન્ડ  ની દયેક ફાજુએ  
Species સ્સ્વીવ  જાત  
Reptiles યેપ્ટાઈર  િભીન ય ઘવડાઈને િારતુાં  

Insect ઇન્વેકટ  નાનકડુાં િ ાંત ુ 
Department  ડીાટવભેન્ટ  તલબાગ  
Attraction એરેકળન  આકવણ  

Activity – 6 

Wildlife લાઇલ્ડ રાઈપ  િ ાંગરભાાં લવતાાં પ્રાણી  
Able એફર  કામવકુળ  
Properly પ્રોરી  મોગ્મ યીતે 
Let’s રેટ્વ  િારો  
Excuse me એક્ષ્ક્યઝુ ભી  ભને ભાપ ! 
Okay ઓકે  વારુાં  
Climb કરાઈમ્ફ  િડવુાં  
Pond ોન્ડ  તાલ  
Afraid અફે્રડ  બડકેલુાં  
Together ટુગેધય  એક વાથ ે 
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Activity – 7 A 

Throw થ્રો  પેંકવુાં  
Rubbish યફીળ   કિયો  
Shout વાઉટ  બભૂ ાડલી  
Pull રુ  તાણવુાં  
Approximately એપ્રોક્ષીભેટરી આળયે  
Antelope એન્ટેરો  કાીમાય  

Activity – 8  

Straight સ્રેઈટ  વીધેવીધુાં  
Signboard વાઈન ફોડવ  તનળાનીલાફૄાં ાટીયુાં  
Street સ્રીટ  ળેયી  

 
VISIT TO A FAIR 

                Fairs are held in every town and village of Gujarat. I 

went to see a village fair with my friends. There were many men, 

women and children going to see the fair. Then there are shops of 

carpets, blankets, toys, shoes, books, wooden articles, utensils, 

hand loom cloths, medicine, etc. Besides shops, there are 

hawkers who move about up and down the fair  and sell their own 

little products. They sell flutes, paper-umbrellas and various other 

kinds of toys. There were two clowns who roaming in fair and 

entertaining them. Children were enjoying rides like Merry go 

round, Giant Wheels, Columbus, Swinging. etc. There were also 

rope dancers and magicians. The snake charmers  and 

 jugglers were entreating children. We enjoyed a lot in fair. We 

experience all rides. We bought toys and sweets from fair. It was 

great experience to visit the fair. 
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Unit – 2   STEP BY STEP 
Activity – 1 

Listen રીવન  ધ્માનલૂવક વાાંબવુાં  
Act એક્ટ  કાભ, કયાતી દિમા  
Take ટેક  કડવુાં  
Square સ્ક્લેય  િોયવ  
Middle ભીડર  લચ્િેનુાં  
Horizontally શોયીઝોન્ટરી  વભતર  
Again અગેઇન  પયીથી  
Vertically લટીકરી  ઊબી  
Now નાલ  અત્માયે  
Backward ફેકલડવ  ાછની ફાજુએ લાેલુાં  

Triangle રીએન્ગર  તત્રકોણ  
Carefully કેયફૂરી  વાલિેતીથી  
Sideway વાઈડ લે  ફાજુનુાં  

Activity – 2 

Homemade શોભભેડ  શોભભેડ  
Honeybee શની ચફ  ભધભાખી  
Trap રે  પ્રાણી કડલાનુાં ાાંિરુાં  
Mosquitoes ભોસ્સ્કટોઝ  ભચ્છય  
Nasty નેસ્ટી ગાંદુ  
Spread સ્પ્રેડ  પેરાલવુાં  
Swarm સ્લભવ  ભોટુાં ઝાંડ , વમદુામ  
Difficult દડપીકલ્ટ  મશુ્કેર  
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Catch કેિ  કડવુાં  
Become ફીકભ  થવુાં  
Victim તલક્ટીભ  ફરીદાન 
Apply એપ્રામ  રગાડવુાં  
Insecticides ઇનવેકટીવાઈડ  િ ાંતતુલનાળક દલા  
Effective ઇપેક્ટીલ  દયણાભકાયક  
Solution વોલ્યળુન  તલરમન  
Empty એમ્પ્ટી  ખારી  
Require યીક્લામય  ભાગણી કયલી  
Scissor તવઝય  કાતયવુાં  
Upside અવાઈડ  ઊંધો  
Neck નેક  ગયદન  
Bottom ફોટભ  તચયુાં  
Attach એટેિ  િોડવુાં  

Activity – 3 

Needle નીડર  વોમ  
Thread થ્રેડ  દોયો  
Cloth ક્રોથ  કાડ  
Piece ીવ  ટુકડો  
Both ફોથ  ફને્ન  
Knot નોટ  ગાાંઠ  
Beneath ચફનીથ  નીિે  
Pierce ીઅવવ  ભાાં કાણુાં ાડવુાં  
Bring ચબ્રિંગ  રાલવુાં  
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Activity – 4 

Account અકાઉન્ટ  ગણતયી , ખાત ુાં  
Want લોન્ટ  િફૃય શોલી  
Detail ડીટેઈર ની તલગત આલી  
Paste ેસ્ટ  િોંટાડવુાં  
Sign વાઈન  વશી  
Cashier કેતળમય  યોકડનુાં કાભ કયનાય  
Much ભિ  ઘણુાં  

Activity – 6 

Prepare તપ્રેય  તૈમાયી કયલી  
Forget પોયગેટ  ભરૂી િવુાં  
Each ઈચ ્ દયેક િણ  
Blank બ્રને્ક  કોરુાં  
Pour ોઉય  યેડવુાં 
Add એડ  ઉભેયવુાં  
Takeout ટેક આઉટ  અંદયથી બાગ દુય કયલા  
Squeeze સ્કલીઝ  દફાલવુાં  
Arrange અયેન્િ  ગોઠલવુાં  
Process પ્રોવેવ  પ્રિીમા  
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Activity – 7 

Materials ભટીયીઅલ્વ  જેભાાંથી કઈંક ફને છે તે ઘટક દ્રવ્મો  

Half શાપ  અડધો બાગ  
Dry ડ્રામ  કોરુાં  
Take ટેક  કડવુાં  
Figure દપગય  આકૃતત  
Remember દયભેમ્ફય  માદ યાખવુાં  
Fill પીર  બયવુાં  

Activity – 8 

Progressive પ્રોગે્રતવલ  આગ લધનાય  
Capital કેતટર  ાટનગય  
About અફાઉટ  આવાવ  
Travel રાલેર  મવુાપયી કયલી  
Facility પેતવચરટી  વયતા  
Plan પ્રાન  મોજેરો ઘાટ  
Cost કોસ્ટ  ની દકિંભત શોલી  
Phase પેવ  તફક્કાલાય ગોઠલવુાં  
Underground અન્ડયગ્રાઉન્ડ  િભીનની નીિે  
Length રેંગ્થ  રાંફાઈ  
Connect કનેક્ટ  િોડાણ  
Junction િ ાંકવન  વાાંધો , િોડાલાની િગ્મા  

Corridor કોદયડોય  ભકાનની અંદયનો જુદી જુદી ઓયડીભાાં િલાનો યસ્તો  

Area એદયમા  િભીનનો તલસ્તાય  
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Towards ટુલડવવ  ની દદળાભાાં  
Terminus ટતભિનવ  વીભાસ્તાંબ  
Pillar ીરય  થાાંબરો  
Bridge બ્રીિ  રુ  
Elevated ઈરેલટેડ  ઉન્નત  
Speciality સ્ેળીમારીટી  તલતળષ્ટ્ટ ગણુ  

 
MY FAVOURITE TEACHER 

                
              My favourite teacher is Anita Ma’m. She is my class 

teacher. She is strict but funny. She teaches us good songs. 

She gives us  sweets on her birthday and festivals. We all stay 

quiet when she Teaches and  we understand the subject very 

well. She asks us questions. She is very caring and lovely. We 

wish her all good things  in  her life. 

MY HOBBY 
                                   My favourite hobby is playing football. 

After  completing my  home work at home, I spend my lot of 

free time in playing football. I was so interested to play football 

from my childhood.  I started  learning to play football  when I 

was 8 years old. My father always  plays football with me. My 

class teacher helps me to improve my game. I really enjoy 

playing football and participate in the inter-school competitions. 
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Unit – 3  TODAY COMES EVERYDAY 
Activity – 1 

Walk લોક  િારવુાં  
Everything એલયીતથિંગ  ફધુાં  
Always ઓલ્લેઝ  શાંભેળાાં  
Share ળેય  દશસ્વો  
Find પાઈન્ડ  ળોધવુાં  
Hang શેંગ  રટકાલવુાં  
Cuddle કડર  રાડ રડાલલા  
Lick રીક  ની ઉય જીબ પેયલલી  

Activity – 2 

Dialogue ડામરોગ  નાટક  
Enact ઇનેકટ  ઠયાલ કે હકુભ કયલો  
Neighbour નેમફય  ડોળી  
Dispensary ડીસ્ેન્વયી  દલાખાનુાં  
Exercise એક્ષયવાય્ઝ  કવયત  
Skip સ્કી  કદૂવુાં  
Join િોઈન  િોડાવુાં  
Fantastic પેન્ટેસ્સ્ટક  ઉત્તભ  
Harmful શાભવફુર  નકુળાનકાયક  
Nearby નીઅયફામ  નજીકના  
Surprise વયપ્રાઈઝ આશ્ચમવ  
Angry એન્ગ્રી  ગસુ્વે થમેલુાં  
Enjoy એન્િોમ  આનાંદ ભાણલો  
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Activity – 5 

Meet ભીટ  ભવુાં  
Neem નીભ  રીભડો  
Sing વીંગ  ગાવુાં 
Early અરી  તનમત વભમ શરેા  
Hide શાઈડ  વાંતાલવુાં  
Behind ચફશાઈન્ડ  ની ાછ  
Terrace ટેયેવ  અગાવી  
Tease ટીઝ  ભશ્કયી કયી િીડલવુાં  

Activity – 6 

Together ટુગેધય  બેગા  
Moustache ભસ્તેિ  મછૂ  
Practise પે્રક્ટીવ  વ્મલવામ , અભ્માવ કયલો  
Never નેલય  કદી નદશ  
Break બે્રક  બાાંગવુાં  
Experiment એક્ષ્ક્ેદયભેન્ટ  પ્રમોગ  
Helper શલે્ય  વશામક  
Too ટુ  ઉયાાંત , ણ  
Unique યતુનક  અનુભ , અિોડ  
Same વેભ  વભાન  
Encyclopedia એન્વામક્રોીદડમા જ્ઞાનકોળ  
Temperature ટેમ્પે્રિય  તાભાન  
Provide પ્રોલાઈડ રુૂાં ાડવુાં  
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Activity – 9 

Always ઓલ્લેઝ  શાંભેળા  
Rise યાઈઝ  ઉઠવુાં  
Along અરોંગ  ની વાથ ે 
Hole શોર  ગાફડુાં , દય  

 
 

A VISIT TO A ZOO 
                                   

                        A visit to a zoo is an interesting experience. 

Last Sunday I went to Junagadh zoo with my parents. The 

name of the zoo is ‘Sakkarbag Zoo’ We went there by  Train. 

My father bought the tickets and we entered the gate. Ducks 

and Swans were swimming in the Ponds. We saw lions, tigers, 

deer and neelgai etc. We saw different kind of monkeys, and 

other animals in a separate cage.  Then we came to the cages 

of birds. There were different kinds of birds like peacock, 

parrot, dove, pigeon, cuckoo etc. I saw white peacock which is 

very unique and beautiful. Then we moved towards ‘ Machali 

Ghar’ , I like to see different kinds of fish. After going round the 

zoo, we came out and sat under a tree. We had food with us 

so we enjoyed it. Visiting zoo is an amazing experience. 
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Unit – 4  Q  of Yesnoyesnoyesno 
Activity – 1 

Punish નીળ  વજા કયલી  
Of course અપ કોવવ  અલશ્મ  
Done ડન  સ્લીકામવ  
Few પર ુ જુિ  
Consult કન્વલ્ટ  ની વરાશ રેલી  
Beautician બ્યટુીતવમન  વૌંદમવલધવક વાધનોના તિજ્ઞ  

Flour mill ફ્રોય તભર   અનાિ દલાની ઘાંટી  
Whole વ્શોર  અખાંડ  
Rid યીડ  છોડવુાં  
Nearby તનમયફામ  નજીકનુાં  
Narrat નયેટ  કશવે ુાં  
Incident ઇન્વીડેન્ટ  ફનલાિોગ  
Unknown અનનોન  અજાણયુાં  
Finally પામનરી  છેલટ  

Activity – 2 

Ask આસ્ક  છૂવુાં  
Schedule વેડ્ ુાંઅર  વભમત્રક  
Hill દશર  ટેકયો  
Climb ક્રાઈમ્ફ  ઉય િડવુાં  
Breakfst બ્રેક પાસ્ટ  વલાયનો નાસ્તો  
After આફ્ટય  ાછ  
Enemies એનીતભ  ળત્ર ુ 
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Weapon તલન  શતથમાય  
Load રોડ  રઈ િલાનો ફોિો  
Frequently દફ્રકલન્ટરી  લાયાંલાય  
Reason યીઝન  કાયણ  
Professoion પ્રોપેળન  જાશયેાત  
Proud પ્રાઉડ  અચબભાની  
Peace ીવ  ળાાંતત  
Allow અરાઉ  યલાનગી આલી  

Activity – 5 

Join િોઈન  િોડવુાં  
Mean ભીન  શરકુાં  
Decorate ડેકોયેટ  સળુોચબત કયવુાં  

Activity – 7 

Famous પેભવ  પ્રખ્માત  
Festival પેસ્ટીલર  ઉત્વલ  
Pieces ીવ  ટુકડો  
Atmosphere એટભોસ્પીમય  લાતાલયણ  
Goddess ગોદે્દસ્વ  દેલી  
Nowadays નાલડેવ  આિકારનુાં  
Major ભેિય  ખાવ ભશત્લનુાં  
Youth યથુ  જુલાની  
Elderly એલ્ડયરી પ્રોઢ  
Bracelets બ્રેવરેટ  શાથભાાં શયેલાનો અરાંકાય  
Anklets એન્કરેટ્વ  ઝાાંઝય  
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Waist લેઈસ્ટ  કભય  
Sure શ્મોય  ાકા બયોવાલાફૄાં  
Illuminate ઈલ્યભુીનેટ  પ્રકાતળત કયવુાં  
Energetic એનિદેટક િોયદાય  
Once લન્વ  એક લખત  
During ડ્યુીંગ  આ વભમ દયતભમાન  
Suffering વપદયિંગ  ીડા  
Severe વેલેય  કડક  
Usually યઝુઅરી  વાભાન્મતઃ  
About અફાઉટ  આવાવ / રગબગ  

Activity – 8 

Glad ગ્રેડ  યાજી  
Related દયરેટેડ  વાંફાંતધત  
Huge હ્યિુ  તલળા  
Queue યુાં  કતાય  
Immerse ઈભેળવ  પ્રલાશીભાાં ડુફાડવુાં  
Procession પ્રોવેવન  વલાયી  
Familiar પેભીરીમય  સુદયચિત  
Affirm અદપભવ  ફોરવુાં  
Culture કલ્િય  વાંસ્કૃતતનો પ્રકાય  

Activity – 10 

Comfortable કમ્પટેફર  સખુદામક  
Grow ગ્રો  ઉગવુાં  
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Grain ગે્રઇન  ફીિ  
Mend ભેંડ વમુાં કયવુાં  
Various લેદયમવ  જાતજાતનુાં  
Care કેય  ચિિંતા  
Safely વેપરી  સયુચક્ષત  

Activity – 11 

Hygiene શાઇજીન  આયોગ્મ ળાસ્ત્ર્  
Appropriate એપ્રોપ્રીએટ  મોગ્મ  
Wash લોળ  ધોવુાં  
Nail નેઈર  નખ  
Dirty ડટી  ગાંદુાં   
Sick તવક  અસ્લસ્થ  
Before ચફપોય  આગ  
 

MY FAVOURITE FESTIVAL 

               'Makar Sankranti' is a famous festival of Hindus. It is 

celebrated in several parts of India and also in some other 

parts. Makar-sankrant generally falls on 14th January every 

year. This festival is the one of the few chosen Indian Hindu    

festivals which has a fixed date. Makar Sankranti is the day 

when the glorious Sun-God begins its ascendancy and entry 

into the Northern Hemisphere. It is a harvest festival which is 

essentially celebrated in the Hindu communities. Makar 

Sankranti signifies that we should turn away from the darkness 

of delusion in which we live, and begin to enjoy a new life with 

bright light within us to shine brighter and brighter.  
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Unit – 5  ME TOO ! 
Activity – 1 

Tiny ટીની  ફહુાં નાનુાં  
Creature દિએિય  જીલ  
Feelers પીલ્રવવ  સ્ળવ દ્વ્રાયા લસ્તઓુની િકાવણી કયલાની ઇસ્ન્દ્રમ  

Antennae અનટેનન  િ ાંતનુા ભાથા આગ તળિંગડા જેલી સ્ળેસ્ન્દ્રમ  

Fetch પેિ  રઈ આલવુાં  
Separate વેયેટ  અરગ 
Barrack ફયેક  ફયેકભાાં યૂવુાં  
Harm શભવ  ઈજા  
Hatched શિે  બોંમ  
Grubs ગ્રફ  ઉયથી ખોદવુાં  
Guard ગાડવ  િોકી  
Feed પીડ  ખલડાલવુાં  
Pleasant પ્રીવન્ટ  સખુદાયક  

Activity – 4 
Every એલયી  દયેક 
Plants પ્રાન્ટ  યો  
Protect પ્રોટેક્ટ  સયુચક્ષત યાખવુાં  
Stay સ્ટે  ટેકો  
Branch બ્રાાંિ  ડાી , ળાખા  
Also ઓલ્વો  ઉયાાંત  
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Activity – 5 
Different ડીપયન્ટ  જુદુાં  
Museum મ્યચુઝમભ  વાંગ્રશારમ 
Organize ઓગેનાઇઝ  કામવક્ષભ ફનાલવુાં  
Compound કમ્ાઉન્ડ  ભેલીને  

Activity – 6 
Insect ઇન્વેકટ  િ ાંત ુ 
Scrapbook સ્િેબકુ  કોયા ાનાની િોડીભાાં ચિત્રો િોટાડલા  

Fact પેક્ટ  વાિી લાત 
Activity – 7 

Expert એક્ષટવ  તનષ્ટ્ણાાંત  
Paediatrics ીદડમાદરક  ફાયોગને રગતુાં  
Cardiologist કાડીઓરોજીસ્ટ  હ્રદમયોગ તનષ્ટ્ણાાંત  
Opthalmologist ઓપ્થાલ્ભોરોજીસ્ટ  નેત્રતલજ્ઞાન  
Gynaecologist ગામનાકોરોજીસ્ટ સ્ત્ર્ીયોગ તનષ્ટ્ણાાંત  
Neurologist ન્યયુોરોજીસ્ટ  ભિજા તાંતઓુનુાં ળાસ્ત્ર્ જાણનાય  

Examine એક્ષાભીન  તાવ કયલી  

MY FAVOURITE ANIMAL 

       I have a pet rabbit. Her name is Tinny.  She is very cute. 

She plays with me. She hops when she is happy. We play 

running race. She runs very fast and wins. She loves to eat 

carrots. I keep her in a big and beautiful basket. Every day 

morning when I get up I run to the basket to greet my bunny. 

When I call her she shakes her ears and looks at me with her 

beautiful eyes. I love my pet rabbit very much. 
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LET'S READ MORE 
PRAYERS 

Like the Sunflower 
Follow પોરો  ની ાછ િવુાં  
Movement  મલુભેન્ટ  ગતત , શયેપેય  
Toward ટુલડવ  ની દદળાભાાં  
Lord રોડવ  ળાવક  
Simplicity તવમ્રીતવટી  વાદાઈ  
Charity િેદયટી  પ્રેભ , ઉદાયતા  
Honesty ઓનેસ્ટી  પ્રાભાચણક  
Fidelity દપડેચરટી  લપાદાયી  

Be careful 
Careful  કેયફુર  વાલધ  
Above  અફલ  ઉંિી િગ્માએ  
Hear દશઅય  ધ્માન દઈને વાાંબવુાં  

POEMS 
Come out to play 

Shine વાઇન  િકવુાં  
Bright બ્રાઇટ  િકતુાં  
Leave રીલ  યજા , છૂટ  
Supper સપુ્ય  દદલવનુાં છેલ્લુાં બોિન, લાફૄ 
Whoop વહુ્  ઉધયવ ખાધા છી શ્વાવ અંદય ખેંિલો  

Goodwill ગડુતલર  ભશયેફાની  
A ball- game 

Underneath અન્ડયનેથ  નીિ ે 
Knee ની  ઢીંિણ  
Bee ફી  ભધભાખી  
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PROSE 

1. The Ganga 

Lifeline રાઈપરાઈન  જીલાદોયી  
Mankind ભેનકાઈન્ડ  ભાનલજાત  
Among અભાંગ  ની વમદુામભાાં  
Source  વોવવ  મૂ  
Inside ઇનવાઈડ  અંદયની ફાજુ  
Dug ડગ  આંિ  
Hole શોર  ગાફડુાં  
Ashes એતળવ  યાખ  
Heaven શલેેન  આકાળ , સ્લગવ  

2. The art of whitewashing 

Fence  પેન્વ  ખેતય પયતી લાડ  
Immediately ઈભીડીએટરી  તત્કા  
Brilliant ચબ્રરીમન્ટ  તેિસ્લી  
Delight ડીરાઇટ  આનાંદ આલો  
Swept સ્લેપ્ત  િશયેા યથી ાછ વયકાલેરા  

Particular ટીયુાંરય  િોકવાઈલાફૄાં  
Afraid અફે્રઈડ  બમબીત  
Shade ળેડ  છાાંમડો  

3. Killer plants 

Rim યીભ  ૈડાની ધાય  
Pitcher ીિય  ફેઝફોરની યભતભાાં ફેટયની ભાયલા ભાટે દડો પેંકનાય  

Slippery  સ્રીય  રવણુાં  
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