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On My Language Training 

 (मराठी)  

       मी इथे पणु्यात अधिक काही शिकले. सर्ाांत मोठा भाषा वर्षय होता. “एकच दोन्ही भाषा शिकणे खपू  कोठीन आहे 

न?” लोक मला असे म्हणाले, आणण मी पण असा वर्चार केला होता. पण, महाराष्ट्रावर्षयी शिकण्यासाठी दोन्ही भाषा पाहहजे 

होत्या म्हणनू स्नेह बाईंनी आणण मी दोन्ही भाषाांचे पाठ सुरु केले. स्नेह बाईंनी रोज मला मराठी आणण हहांदी दोन तीस शमननटे 

शिकर्ले. अभ्यास किी-किी कोठीन होता पण खपू रोचक होता. अजनू, सर्व रोक पण मला मराठीमध्ये बोललो आणण जेव्हा 
मी मराठीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न केले तेव्हा लोकाांनी माझी प्रिांसा केली. मी खपू आनांदी होते.  

       फक्त भाषा नाही, पण मी पुण्यात त्याांच्या सांस्कृती आणण इनतहास पण माहहत केला. मी अधिक उत्सर् बनितले, 

काही महाराष्ट्राच्या अन्न तयार करण्याचा प्रयत्न केला, काही िाशमवक र्स्तुांचे प्रयत्न केले ( उदा. आरती) ,काही हठकाणी गेले. 

मला डके्कन, ए.बी.सी.,एफ.सी रोड,लक्ष्मी रोड, राजा केळकर सांग्रहालय आणण आगाखान पलेस खपू आर्डले. 

       आता मला माहहत नाही की ककती मी आज मराठी या हहांदी मध्ये बोल िकते. पण, मी प्रयत्न करीन की जेव्हा मी 
अजनू इथे येईल, तेव्हा मी अधिक चाांगली भाषा बोल िकते. 

 

(हहांदी) 
       मैंने यहााँ पुणे में अधिक कुछ पढ़ा. सबसे बड़ा भाग दो भाषा था. एकदम से "दो भाषा पढ़ना बाहुत कहठन है न?” 

अधिक लोग ऐसा बोले. मैं भी ऐसा सोच रही थी, लेककन मुझे दो भाषा चाहहए थी इसशलए स्नेह जी और मैंने दो भाषा के पाठ 

िुरू ककए. स्नेह जी रोज मुझे हहांदी और मराठी दो बजे और नतस शमनट पढ़ाती थीां. अध्ययन कभी-कभी कहठन था लेककन 

बहुत रोचक था. और, सब लोग मुझे मराठी में बोले,और जब मैंने मराठी में बोलने की कोिि की तब उनहोंने मेरी प्रिांसा की. 
मुझे बहुत खिुी हुई.  

       भाषा शसफव  नहीां, लेककन मैंने पुणे में उसके सांस्कृनत और इनतहास भी मालूम ककए. मैंने अधिक उत्सर् देखे, कुछ 

महाराष्ट्र के खाना बनाई, कुछ िाशमवक र्ास्तु की कोिि की (उदा, आरती) और कुछ जगह को गई. अब मुझे डके्कन, 

ऐ.बी.सी., एफ. सी. रोड, लक्ष्मी रोड, रजा केलकर सांग्रहालय और अगखन पलेस बहुत पसांद हैं.  

       अब तक मुझे मालूम नहीां की मैं कहााँतक मराठी और हहांदी बोलना शसकती. लेककन मैं कोिि करुनकी तो जब मैं 
कफर भी यहााँ में आऊाँ गी,तब मैं अधिक अच्छे भाषा में बोलने लगूांगी.  


