
आदर्श विद्यार्थी कसा ओळखािा? 

 

आदर्श अर्ी कोणतीही गोष्ट कोणत्याही व्यक्तीमध्ये जन्मजात नसते. जन्माला आल्यानंतर 
आपण जे काही शर्कतो, वागतो ज्या सवयी स्वत:च्या अंगी बाणवून घेतो, त्यामुळे आपण पुढे 
जाऊन इतरांसाठी आदर्श होत असतो. त्यामुळे स्पर्ाश पररक्ांमध्ये यर् प्राप्त करायचे असेल तर 
आपण आदर्श ववद्यार्थी असणे गरजेचे आहे, नसेल तर होणे गरजेचे आहे. आदर्श ववद्यार्थयाशचे 
काही गुण पुढील प्रमाणे आहेत, ज्यांना आचरणात आणून सामान्य ववद्यार्थीही आदर्श बनू र्कतो. 
 

१) अर्थक मेहनत करण्याची तयारी  
 

एका आदर्श ववद्यार्थयाांमर्ील सवाशत महत्त्वाचा गुण म्हणजे तो मेहनती असतो. तो आपल्या 
आयुष्यात एक स्वप्न ननर्ाशररत करून ठेवतो. व त्या ददर्ेने आपली वाटचाल सुरू ठेवतो. आदर्श 
ववद्यार्थी आयुष्यातील प्रत्येक क्ेत्रात आपले संपूणश बळ लाऊन प्रयत्न करतो. तो खेळ, अभ्यास व 
इतर सवश गोष्टी उत्तमोत्तम करण्याचा प्रयत्न करतो. व कर्ीही प्रयत्न करण्यात संकोच करीत 
नाही. 
 

२) अक्षय्य सकारात्मक उर्जेचे भाांडार 

 

आदर्श ववद्यार्थयाांतील दसुरा गुण त्याचा उजाशवानपणा असतो. एक आदर्श ववद्यार्थी नेहमी ऊजेने 
भरलेला असतो, तो कर्ीही आळस करत नाही. तो दररोज सकाळी लवकर उठतो त्याची ददनचयाश 
ठरलेली असते. तो दररोज योग व व्यायाम करतो. कर्ीही फास्ट फूड न खाता तो नेहमी 
आरोग्यदायी भाजीपाला खातो. ज्यामुळे त्याच्या र्रीरात ऊजाश राहते व त्यांचे चचत्त अभ्यासात 
लागते.  
 

३) जर्जज्ञास,ू चचककत्सक आणि र्ोधक 

 

जजज्ञासा हे देखील आदर्श ववद्यार्थयाशचे महत्त्वाचे लक्ण आहे. एका आदर्श ववद्यार्थयाशला नवनवीन 
गोष्टी शर्कण्यासाठी नेहमी जजज्ञासा लागलेली असते. तो शर्क्कांना नेहमी वेगवेगळे प्रश्न 
ववचारीत असतो. वेगवेगळी पुस्तके व मादहती वाचून तो ज्ञान ग्रहण करतो.  
 

४) सकारात्मक विचार आणि मानससकता 
 

सकारात्मकता हा आदर्श ववद्यार्थयाशचा महत्त्वाचं गुण आहे. तो आयुष्य आणण आयुष्यातील 
समस्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहतो. ववद्यार्थी तसेच प्रत्येक वयातील व्यक्तीसाठी 



सकारात्मकता अती महत्त्वाची आहे. कारण सकारात्मक दृष्टीकोण सवशच समस्या सोडवण्यात 
सहाय्यक आहे. आपल्याला जर आदर्श ववद्यार्थी बनायचे असेल तर नेहमी सकारात्मक ववचार 
ठेवून प्रत्येक समस्येला हसून स्वीकारायला हवे.  
 

५) सत्याननष्ठ, आज्ञाधारक ि विनम्र 

 

याशर्वाय आदर्श ववद्यार्थयाशचा आणखी एक महत्त्वाचं गुण म्हणजे तो नेहमी खरे बोलतो व 
मोठयांच्या आज्ञेचे पालन करतो. जो ववद्यार्थी खोटे बोलतो त्याला एक खोटे लपण्यासाठी अनेक 
खोटे बोलावे लागतात. ज्यामुळे त्याला नेहमी खोटे बोलण्याची सवय लागते. आणण नेहमी खोटे 
बोलणारा व्यक्ती कर्ीही अर्स्वी होत नाही. या शर्वाय आदर्श ववद्यार्थयाशला आज्ञाकारी राहायला 
हवे. नेहमी मोठयांच्या आज्ञाचे पालन करायला हवे. कारण मोठे लोक नेहमी आपल्या 
चांगल्यासाठी सल्ला देतात म्हणून त्यांचे ऐकणारे ववद्यार्थी नेहमी यर् प्राप्त करतात.  
 

६) सर्स्तविय ि िक्तर्ीर 

 

एक आदर्श ववद्यार्थी नेहमी शर्स्तीत असतो आणण सवश लोकांच्या र्ब्दाचे पालन करतो. आदर्श 
ववद्यार्थी नेहमी गुरंूच्या आज्ञाचे पालन करतो. तसेच आदर्श ववद्यार्थी नेहमी स्वच्छ कपडे 
घालतो. तसेच ननभशय आणण रै्यशवान सुद्र्ा असतो. एक आदर्श ववद्यार्थी नेहमी वेळेचा सदपुयोग 
करतो. कारण त्याला मादहत असते कक, एकदा गेलेली वेळ दह परत येत नाही. त्याच बरोबर 
त्याला हे सुद्र्ा मादहत असते कक जर आपण वेळ वाया घालावला तर आपले जीवन व्यर्थश व 
फुकट जाऊ र्कते. म्हणून आदर्श ववद्यार्थी नेहमी वेळेचा सदपुयोग करून आपले भववष्य 
उज्ज्वल करतो. 
 

हे गुण ज्या ववद्यार्थयाशमध्ये आढळून येतात तो आदर्श ववद्यार्थी म्हणून गणला जातो. स्पर्ाश 
पररक्ांमध्ये यर्स्वी होण्यासाठी आदर्श ववद्यार्थयाशचे हे गुण अंगी असणे फार महत्वाचे आहे. 
 


