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6 પબ્લક બ્પકીંગ

1 પબ્લિક ્પપીકકંગ શા માટે 
શપીખવું જોઈએ?

ઢમત્રયો, પબ્લિક ્પરીઢકંગ ખુબજ સુંદર અનરે અનયોખયો ચવરય 
છરે. શ્દયોનરી શબ્ત અનરે તરેનું જાદુ આપણનરે સવ્ષનરે પ્ભાચવત કરતું 
હયોય છરે. ્ટરેજ પરથરી કયોઈ સારા ્પરીકરનરે સાંભળતાજ આપણનરે 
તરેનયો મયોહક અંદાજ ગમતયો હયોય છરે. પણ પ્શ્ન એ છરે કરે શું આપણરે 
પણ એજ મયોહકઅંદાજમાં ્પરીિ આપરી શકરીએ?

જવાબ છરે હા!

પરંતુ આપણરે ચનચચિત પણરે જાણવું જોઈએ કરે પબ્લિક 
્પરીઢકંગ શરીખવું શા માટરે?

• લિયોકયો સામરે ખૂલિરીનરે બયોલિરી શકરીએ તરે માટરે,

• ્ટરેજચફયર દૂર કરવા માટરે,

• શ્યોતાઓનરે પ્ભાચવત કરવા માટરે,

• કારઢકદદી ચવકાસ માટરે  
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ઢમત્રયો, કારણ ઘણા હયોઇ શકરે.  આવયો આપણરે અમકુ િયોક્કસ 
પાસાઓ પર ભાર મૂકરીએ,

1 સ્ટેજફિયર નટે દૂર કરવા મા્ટે 

એક શયોધ મુજબ દર િાર વયબ્ત માથરી ત્રણનરેપબ્લિક 
્પરીઢકંગનયો ડર હયોય છરે અનરે આ ડર તરેમના વયબ્તગત અનરે 
વયાવસાચયક બંનરે ચવકાસ માટરે નડતરરૂપ હયોય છરે, તયો આ ડર 
નરે દૂર કરવા માટરે અનરે પયોતાના ટરેલિરેન્ટ અનરે બ્કલિનરે સફળ ઢદશા 
આપવા માટરે. 

2 વાક-છ્ા ફનખારવા મા્ટે એટ્ટે કટે 

કમયુફનકટેશનસસક્ સુધારવા મા્ટે 

કહરેવાય છરે માણસ અનરે વાંદરા વચિરે ખાલિરી 2% નયો 
ફરક હયોય છરે અનરે આ 2% નયો ફરક એ છરે કરે માણસ બયોલિરી શકરે 
છરે અનરે વય્ત કરરી શકરે છરે જયારરે, વાંદરયો આ નથરી કરરી શકતયો. 
અનરે આ 2% નયો ફક્ષ એટલિરે કમયુચનકરેશનબ્કલિ નયો ફક્ષ જેના 
કારણરે માણસરે આ દુચનયામાં આટલિરી બધરી શયોધ કરરી સફળતા 
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મરેળવરી છરે. તયો આજ કળાનયો ઉપયયોગ પયોતાના જીવનમાં આગવા 
પઢરણામ મરેળવવા માટરે. 

3 સામાજજક સંબધો વધારવા મા્ટે 
ઢમત્રયો, માણસ ગમમરે તરેટલિયો હયોચશયાર કરેમ ના હયોય? પરંતુ, 

તરેનરી સાિરી પ્ગચત તયો તરેના લિયોકયો સાથરેના વયવહાર પરથરીજ થાય 
છરે. અનરે તરેમા સામાઢજક સંબંધયો એક ખુબજ અગતયનું અંગ 
છરે. જો તમારરી પબ્લિક ્પરીઢકંગ્કરીલિ સારરી હશરે તયો તમરે વધારરે 
લિયોકયો સાથરે ઝડપથરી સંબધ બનાવરી શકશયો અનરે જરૂર પડરે તરેનયો 
સદુપયયોગ કરરી શકશયો. 

4 પસ્્ક સપપીકકંગ નટે પ્રભાવક બનાવવા મા્ટે 
ઢમત્રયો,આપણરે ઘણા લિયોકયોનરે ્ટરેજ પર માઇક લિઈ બયોલિતા 

સાંભળ્ા છરે પણ તરેમાથરી બહુ ઓછા હયોય છરે જેમનરી વાણરીનયો 
અનરેરયો પ્ભાવ હયોય છરે કારણ કરે તરેઓ જાણયરે-અજાણયરે પબ્લિક 
્પરીઢકંગનાચસદાંતયો નરેઅનુસરતા હયોય છરે. આ ચસદાંતયો એક વાર 
જાણયા પછરી તરેનયો ઉપયયોગ અનરે અભયાસ તમારરી વાણરીનરે સમૃદ 
અનરે અસરકારક બનાવરે છરે. 
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5 કારકકદદી ફવકાસ મા્ટે 

કારઢકદદી ચવકાસ માટરે પબ્લિક ્પરીઢકંગ અચત મહતવનુ 
છરે કારણ કરે કારઢકદદી માટરે સૌથરી મહતવનયો લિયોક-વયવહાર એ 
પબ્લિક ્પરીઢકંગશરીખવાડરે છરે. કહરેવાય છરે જીવનમાં સફળતા માટરે 
15%પુ્તકરીય અનરે 85% વયવહારકરીય જ્ાનનરી જરૂર હયોય છરે. 
તમારં પુ્તકરીય જ્ાન તયો હશરે પણ જો તમરે તરેનરે વયવહારમાં ના 
લિાવરી શ્યા તયો તમારરી કારઢકદદીનયો ચવકાસ ખૂબ ટૂંકયો હશરે. આ 
વયવહારના ચવકાસ અનરે ચવ્તાર માટરે પબ્લિક ્પરીઢકંગ ખુબજ 
અચનવાય્ષ છરે. 

“જો તમરે સારં બયોલિરી શકયો, તયો તમરે લિયોકયો નરે પ્ભાચવત 
કરરી શકયો 

જો તમરે લિયોકયો નરે પ્ભાચવત કરરી શકયો, તયો તમરે ઢજંદગરીઓ 
બદલિરી શકયો”

કારણ કરે જો તમરે પબ્લિક ્પરીઢકંગના મહતવ નરે જાણતા 
હશયો તયો અનરે તયોજ તમરે આ કળામાં પારંગત થઈ શકશયો. મારા 
શ્દયો માં પબ્લિક ્પરીઢકંગ એ એક ઊંડરી નદરીના શાંત પાણરી જેવુ 
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છરે. જે ઉપરથરી ખુબજ સરળ દરેખાય પણ હયોય ખૂબ ઊંડું. સમાન્ય 
પણરે લિયોકયોનરે એવું લિાગતું હયોય છરે કરે પબ્લિક ્પરીઢકંગ?અરરે! એમાં 
શું? બસ,લિયોકયો વચિરે જઈ અનરે બયોલિરી લિરેવાનું! 

ના ઢમત્રયો, પબ્લિક ્પરીઢકંગ એ માત્ર નથરી. આ એક 
અસમજણ છરે. કહરેવાય છરે કરે શૂન્ય થરી પાંિ વર્ષનરી ઉમરમાં એક 
બાળક બયોલિતાશરીખરે છરે, પણ કરેવું બયોલિવું,્યાં બયોલિવું અનરે શું 
બયોલિવું આ શરીખવામાં આખરી ઉમર નરીકળરી જાય છરે. મયોટા ભાગના 
વયબ્તઓ આ શ્દયોનરીકળાનરે સમજવામાં ચનષફળ રહરેતા હયોય છરે. 
અનરે પ્સંગ ચવનાનું ગમરેતરેમ બયોલિતા હયોય છરે. 

જો એક શ્દનરે વયવબ્થત રરીતરે પરીરસવામાં ન આવરે તયો 
તમારયો કરયોડયો નયો વયવહાર બગડરી શકરે છરે, એક શ્દ તમારા વરષો 
જૂના સંબંધયો નરે દુશમનરીમાં ફરેરવરી શકરે છરે. એક શ્દ કરેટલિાય દંગા 
અનરે ઝગડા કરાવરી શકરે છરે પણ જો આ શ્દયોનરી કળાનરે જાણરી, 
સમજી અનરે શરીખરી લિરેવામાં આવરે તયો તરે િમતકાર સજી્ષ શકરે છરે. તયો 
ઢમત્રયો િાલિયો આ નાનકડરીપુ્તકનાસફરરે જે તમનરે શ્દયોનરી કળા 
અનરે તરેનરી જોડણરી પરીરસવામાં ઘણરી મદદરૂપ થસરે.
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2 પબ્લિક ્પપીકકંગ કોને  
શપીખવું જોઈએ?

પયોતાના જીવનમાં આગવા પઢરણામ મરેળવવા ઇરછતા 
દરરેક વયબ્તએ પબ્લિક ્પરીઢકંગ શરીખવું જોઈએ. કારણ કરે જો 
તમરે લિયોકયો વચિરે જઇ પયોતાનરે સફળ રરીતરે રજૂ કરરી શકસયો તયો તમરે 
તમારા ટરેલિરેન્ટ કરે ્કરીલિનરે ઢદશા આપરી ટયોિ પર પહયોિાડરીશકશયો.

ચ વ ધ ય ા થ દી ઓ , ગૃ ચ હ ણ રી ઓ , ન યો ક ઢ ર ય ા ત યો , ધં ધરે દ ા
રરીઓ, ખરેલિાડરીઓ, સામાઢજક કરે રાજનૈચતક નરેતાઓ,એમ.
એલિ.એમલિરીડરયો,સલિાહકારયો,ડયો્ટરયો, વકરીલિયો, કરે કયોઈ પણ ક્રેત્ર 
ના તજજ્યો. પબ્લિક ્પરીઢકગં દરરેક નરી સફળતા મા ં100% યયોગદાન 
આપરે છરે.તરેથરી, દરરેક નરે પબ્લિક ્પરીઢકંગ શરીખવું જોઈએ. 

ઉદાહરણ તરરીકરે તમરે તમારરી આજુબાજુ માં બરે પ્કારના 
વયબ્તઓ નરે જોશયો. 



પહરેલિા એવા વયબ્તઓ કરે જેઑ પયોતાના ક્રેત્ર માં ખુબજ 
હયોચશયાર હશરે અનરે ખુબજ સફળ પણ હશરે. તરેમનરી સફળતા માં 
પબ્લિક ્પરીઢકંગએટલિરે કરે તરેમનું લિયોકયો સાથરેનું વત્ષન અનરે વયવહાર 
તરેનરે તમરે મયોખરરે જોશયો. 

જયારરે, બરીજા પ્કારના વયબ્તઓ જેઓ હયોચશયાર તયો હશરે 
પરંતુ તરેમના ક્રેત્ર માં આગવરી સફળતા નહીં મરેળવરી શ્યા હયોય. 
આવા વયબ્તઓ માં તમરે પબ્લિક ્પરીઢકંગનરીઉણપ જોશયો. તરેમનયો 
લિયોકયો સાથરે નયો વયવહાર પ્ભાવક નહીં હયોય. 

ભારત ના પ્ધાનમંત્રરી શ્રી નરેંદ્ર મયોદરી નરી દરેશ-ચવદરેશ નરી 
સફળતા તરેમના પુરરાથ્ષ અનરે પબ્લિક ્પરીઢકંગ,બંનરે નું મહતવ 
દશા્ષવરે છરે.
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3. ્ટેજ ફિયર દૂર  

કેવપી રીતે કરવો?

મયોટા ભાગના લિયોકયો નયો પ્શ્ન હયોય છરે કરે પબ્લિક ્પરીઢકંગ 
શરીખવું છરે નરે લિયોકયોનરે પ્ભાચવત કરવા છરે. પરંતુ ખબર નથરી કરેમ 
બયોલિરી નથરી શકાતું. બધુ બરાબર તૈયાર હયોય છરે પણ જેવરી વારરી 
આવરે, બધુ ભૂલિરી જવાય છરે. 

ઢમત્રયો તમનરે પણ આ પ્શ્ન થતયો હશરે કારણ કરે પબ્લિક 
્પરીઢકંગનયોએક દુશમન છરે. જે તમનરે એક પ્ભાચવત ્પરીિ 
આપતારયોકરે છરે. જેનરે આપણરે બધા ઓળખરીએ છરીએ અનરે આપણરે 
અનુભવરીએપણ છરીએ.. 

હા તમરે બરાબર સમજયા “્ટરેજચફયર”!. 

્ટરેજનરી એક એચવ બરીમારરી છરેજે પયોર નરી ટાિ માં પણ 
વૈશાખ મચહના ના પરસરેવા છયોડાવરે. 
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“દુચનયાના મયોટા ભાગના અભયાસ અનરે શયોધ પછરી 
જાણવા મળ્ું છરે કરે 

આ દુચનયામાં મરવું એ બરીજા નંબર નયો ડર છરે, જયારરે 
્ટરેજચફયર એ પહરેલિા નંબર નયો”

જેરરીસેંફરીલડ, પ્ખયાત અમરેઢરકન કયોમરેઢડયન અનરે એ્ટર

પણ ઢમત્રયો,ગભરાવવાનરી જરૂર નથરી. એવું નથરી કરે આ 
્ટરેજચફયર સામાન્ય માણસયોનરેજ હયોય છરે. દુચનયાના સૌથરી સફળ 
રયોકાણકાર ગણાતા અનરે ચવશ્વ્તરનાધનપચતઓ માં આગવું 
્થાન ધરાવતા “વયોરરેનબફરેટ પણ કબૂલિરે છરે કરે તરેમનરે ્ટરેજચફયરરે 
ખૂબ પરરેશાન કયા્ષ છરે, અમરેઢરકાના સયોળમાંરાષ્્પતરીઅબ્ાહમચલિં
કન,આપણાં ભારત ના “મહાતમા ગાંધરી” નરે તયો કયોણ ભૂલિરી શકરે? 
તરેઓ તરેમનરી આતમકથામાં લિખરે છરે કરે તરેમનરી વકાલિતનાઢદવસયોમાં 
પયોતરે કરેશ લિડવા કયોટ્ષ જાય અનરે જજ સાથરે બધુ ગયોળ-ગયોળ ફરતું 
હયોય તરેવુજ લિાગરે,બધરી તૈયારરી ભૂલિરી જવાય અનરે એજ ગાંધરી 
્ટરેજ ચફયરનરે પાછળ મૂકરી ચવશમરી સદરી ના સૌથરી સફળ પબ્લિક 
્પરીકર બન્યા.



તયો, ઢમત્રયો આપણરે પણ આ ્ટરેજચફયરનરી બરીમારરી માથરી 
બહાર નરીકળરી એક સુંદર ્પરીકર બનરી શકરીએ. આવયો જાણરીએ.  

1 શ્ોતાઑનો સામનો કરો

ઢમત્રયો, તમનરે શું લિાગરે છરે કરે શ્યોતાઓ્પરીકરના પક્ માં 
હયોય છરે કરે ચવરયોધ માં?

ઢમત્રયો, મયોટા ભાગના લિયોકયોનરે એવજુ લિાગતુ ંહયોય છરે કરે શ્યોતા 
એ ્પરીકરનરી ચવરયોધ માં હયોય છરે. પણ એવું નથરી હયોતું. સૌથરી પહરેલિા 
કયોઈ ્પરીકરરે એ સમજવાનું હયોય છરે કરે શ્યોતાઓહમમરેશા્પરીકરના 
પક્માંજ હયોય છરે કારણ કરે દરરેક શ્યોતા-ગણ સારજ સાંભળવા 
માટરે આવતા હયોય છરે. કયોઈ શ્યોતા એવું નથરી ઇરછતા કરે ્પરીકર 
નરી ્પરીિ બગડરે અનરે તરેમનયો સમય પણ બગડરે. 

તરેથરી જયારરે ્પરીકર પયોતરે પયોતાના શ્યોતા-ગણ માટરે 
સકારાતમક બનશરે તયારરે પયોતરે શ્યોતાઓનયો સારરી રરીતરે સામનયો કરરી 
શકશરે અનરે સુંદર ્પરીિમાટરે તૈયાર થઈ શકશરે. 

તયો, સંપૂણ્ષ ઉજા્ષ સાથરે શ્યોતાઓનયો સામનયો કરયો. 
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2 તમટે આતમફવશ્ાસપૂિ્ણ છો, એવો દટેખાવ 

કરો

ઢમત્રયો ચફલમ ઇંડ્ટ્રી મા ંએક અગં્રેજી કહરેવત છરે “fake it 
till you make it”.જેનયો અથ્ષ થાય છરે કરે “હમમરેશા તમારા 
લિક્નરે અનુકૂળ જ દરેખાવ કરયો.” ઉદાહરણ તરરીકરે જયારરે મૂવરી માં 
કયોઈ લિાગણરીભયષો સરીન આવરે તયારરે હરીરયો કરે ચહરયોઈન ચફલમમાં 
એ સરીન પહરેલિાથરી એવયો જ દરેખાવ કરરે અનરે ચવિારરે કરે આ ઘટના 
તરેમનરી સાથરે જ ઘટરી છરે. અનરે તરેમના હાવભાવ આપમરેળરેજ એવા 
થઈ જાય. તરેથરી જયારરે આપણરે પણ ચફલમ માં એ લિાગણરીભયષો 
સરીન જોઈએ તયારરે સાથરે સાથરે રડરીએ છરીએ. 

ઢમત્રયો આપણરે પણ ્પરીિમાં આતમચવશ્વાસ પૂણ્ષ હયોવાનયો 
હાવભાવ જગાડરી શકરીએ અનરે આપણરી ્પરીિ થરી લિયોકયો નરે 
પ્ભાચવત કરરી શકરીએ. 
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3 એવું મનોફિત્રિ કરો કટે તમટે સ્ટેજ પર છો 

અનટે સુંદર સપપીિ આપપી રહ્ા છો.

ઢમત્રયો,મનયોચિત્રણ કરે જેનરે ચવ્યુલિાઈઝરેશન તરરીકરે 
ઓળખવામાં આવરે છરે તરે આપણા અધ્ષજાગૃત મન સાથરે વાતા્ષલિાપ 
કરવાનરી ભારા છરે. અધ્ષજાગૃત મન એ શબ્તઓનયો ખજાનયો છરે. 
જયારરે આપણરે મનયોચિત્રણ કરરીએ છરીએ કરે આપણરે ્ટરેજ પર છરીએ 
અનરે સુંદર ્પરીિ આપરી રહ્ા છરીએ તયારરે આ કમાન્ડ આપણું 
અધ્ષજાગ્ત મન ્વરીકારરે છરે. અનરે આપણરી સામરે એ ભૌચતક 
પઢરબ્થતરી નું ચનમા્ષણ કરરે છરે. જે આપણરે ચવિારરીએ છરીએ. 

તરેથરી ્પરીિ આપતા પહરેલિા આંખયો બંદ કરરી શ્વાસ પર ધયાન 
આપરી એવું ચવિારવું કરે તમરે કરેટલિું સુંદર ્પરીિ આપરી રહ્ા છયો! 

હમમરેશા યાદ રાખવું મનયોચિત્રણ િાલિુ વત્ષમાન કાળ માં 
કરવું. 

તયો ઢમત્રયો, આ ત્રણ બાબતયો નયો ક્રમાનુસાર અભયાસ કરરી 
તમરે તમારા ્ટરેજચફયર નરે ભૂલિરી એક સુંદર અનરે આકર્ષક ્પરીિ 
આપશયો. 
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4. પબ્લિક ્પપીકકંગ માં ધયાન 
માં રાખવા જેવપી બાબતો.  

1 ઊભા રહટેવા નપી મુદ્ા (posture)

ઢમત્રયો, આપણરી ્પરીિ દરઢમયાન આપણું પયો્િર એટલિરે 
કરે ઊભા રહરેવાનરી મુદ્રા શ્યોતાઓ નું ધયાન આકરષે છરે. તરેથરી ્પરીકરરે 
પયોતાનરી મુદ્રા સુવયવબ્થત અનરે સકારાતમક રાખવરી ખુબજ જરૂરરી 
છરે. સૌપ્થમ ્પરીકરના બનંરે પગ વચિરે નુ ંઅતંર 10 થરી 12 સેંટરીમરીટર 
હયોવું જોઈએ. ્પરીકરના પગ ્યારરેય પણવળરેલિા અથવા એક તરફ 
ઝૂકરેલિા ના હયોવા જોઈએ. આપણા હાથ હમમરેશા કયોણરી થરી ઉપર 
ખુલિવા જોઈએ. મયોટા ભાગના લિયોકયો જયારરે ્પરીિ આપતા હયોય છરે 
તયારરે તરેમનરે પણ ખબર નથરી હયોતરી અનરે એમના પગ વારાફરથરી 
ઊંિા નરીિા અનરે આગળ પાછળ થતાં હયોય છરે. જે શ્યોતાઓ નું 
ધયાન ભંગ કરરે છરે. તરેથરી હમમરેશા ્ટરેજ પર આપણા પગ સરીધા 
રહરે તરે રરીતરે ઊભા રહરી ્પરીિ આપવરી જોઈએ. સકારાતમક મુદ્રા 
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એ આપણયો આતમચવશ્વાસ વધારરે છરે.

2 હાવ-ભાવ (gesture)

આપણરી ્પરીિ દરઢમયાન આપણરે જે મુદ્ા પર ્પરીિ 
આપરીએ છરીએ તરેનયો હાવ ભાવ આપણા િહરેરા અનરે હરકત દ્ારા 
દરેખાવયો જરૂરરી છરે. તયો અનરે તયોજ આપણા શ્યોતા એ ચવરય ના મમ્ષ 
નરે સમજે છરે. તરેથરી િહરેરા નયો હાવ ભાવ તથા હાથ નરી હરકતયો ખૂબ 
અગતયનરી હયોય છરે. પહરેલિા તયો એ ધયાન રાખવાનુ ંછરે કરે આપણા હાથ 
્યારરેય પાછળ બાધંરેલિા,ઢખ્સા મા ંનાખરેલિા,અદપવાળરેલિા ના હયોવા 
જોઈએ. કારણ કરે આ બધરી હરકતયો નકારાતમક હાવ ભાવ દશા્ષવરે 
છરે. તરેથરી આપણા બંનરે હાથ એકબરીજા હાથ માં નાખરી થયોડા ઉપર 
તરફ ઉઠરેલિા હયોવા જરૂરરી છરે. તરેથરી આપણરે ્પરીિ દરઢમયાન હાથ 
ખયોલિરી અનરે આપણરી વાત વધારરે ચવ્તાર પૂવ્ષક સમજાવરી શકરીએ.  

3 આંખો નો સંપક્ણ (eye contact)

ઢમત્રયો આપણરી ્પરીિ દરઢમયાન આપણરે આપણરી વાત 
શ્દયો સાથરે આખંયો ના માધયમ થરી શ્યોતાઓ ના હ્દય મા ંઉતારવાનરી 
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હયોય છરે. આપણરે જે બયોલિરીએ છરીએ તરેનું રરેકયોઢડિંગ કાન કરરે છરે અનરે 
તરેમાં ચિત્રયો ઉમરેરવાફયોટા આંખયો દ્ારા પડરે છરે. તયારરે મગજ તરેમાથરી 
સરસ મજા નું િલિચિત્ર બનાવરે છરે. તમારરી ્પરીિ દરઢમયાન જો 
તમારરી આંખયો નયો સંપક્ષ શ્યોતા સાથરે ન હયોય, આજુ બાજુ માં કરે 
ઉપર નરીિરે, કરે કયોઈ એક શ્યોતા તરફ જ હશરે તયો ્યારરેય તમરે એક 
પ્ભાચવત ્પરીકર નહીં બનરી શકયો. તરેથરી આપણરી ્પરીિ દરઢમયાન 
આપણરી આંખયો નયો સંપક્ષ દરરેક શ્યોતા સાથરે હયોવયો જરૂરરી છરે. તરેથરી 
તરેઓ છરેક સુધરી આપણરી વાત સાથરે જોડાયરેલિા રહરે. 

4 સસમત (smile) 

્પરીકર નયો આતમચવશ્વાસ તરેના િહરેરા પરના બ્મત થરી 
ઝળ્વયો જોઈએ. બ્મત એ આપણ નરે ઈશ્વર તરફથરી મળરેલિરી 
અમૂલય અનરે ઢબલિકુલિ મફત ભરેટ છરે. તરેથરી ્પરીકરરે આ ભરેટ નયો 
્ટરેજ પર ભરપૂર ઉપયયોગ કરવયો જોઇએ. ્ટરેજ પર પહયોિતા 
જ કશુય બયોલયા પહરેલિા શ્યોતા સામરે કરરેલિું બ્મત એ શ્યોતાઓ નરે 
્પરીિમાં જોડવા માટરે મદદરૂપ થાય છરે. 



5 ભાષિ નપી ્ંબાઈ (speech length) 

અમકુ લિયોકયો ્પરીિ આપવાનરી શરૂઆત કરરે છરે તયો પછરી પરૂં 
કરવાનું નામ જ નથરી લિરેતા. શ્યોતાઓતાળરીઓવગાડરે,આયયોજકયોઘ
ઢડયાળયોબતાવરે છતાં આ લિયોકયો તરેમનરી ્પરીિ માં એટલિા મશગુલિ 
હયોય છરે કરે કયોઈનરે નથરી ગણકારતા. કારણ કરે એમના ભારણ નરી 
કયોઈ ચનચચિત લિંબાઈ નથરી હયોતરી. ઢમત્રયો, ્પરીકર માટરે આ ખુબજ 
અગતયનું છરે કરે પયોતરે આયયોજક નરે મળરી પયોતાનરી ્પરીિ નયો સમય 
જાણરી લિરે અનરે એ પ્માણરે પયોતાનરી ્પરીિ નરી લિંબાઈ રાખરે કરે 
શરૂઆત પણ સારરી થઈ જાય અનરે ્પરીિ નયો હરેતુ પણ ચનધા્ષઢરત 
કરરેલિા સમય માં શ્યોતાઓ સુધરી પહયોિરે. 

“્પરીિનરીલિંબાઈછયોકરરીનામ રીનરી્કટ ્ષજેવરી  હયોવરી 
જોઈએ,જેમુખય ચવરય નરેઆવરરીલિરેઅનરેરસપણજળવાયરેલિયોરહરે” 

- વીં્ટયોનિચિ્ષલિ



6 સપપીિ નું વોલયુમ (speech volume) 

્પરીિ નું વયોલયુમ એ રરીત નું હયોવયો જોઈએ કરે આગળ 
બરેઠરેલિાશ્યોતાઓ નરે ઘોંઘાટ ન લિાગરે અનરે પાછળ બરેઠરેલિા નરે બરાબર 
સંભળાય. 

7 સપપીિ નપી ઝડપ (speech speed) 

્પરીિ નરી ઝડપ એટલિરી હયોવરી જોઈએ કરે 1 ઢમચનટ માં નાના 
બાર વા્યયો નયો સમાવરેશ થઈ જાય. 

8 આરોહ-અવરોહ (speed pitch) 

્પરીિ માં ચવઢભન્ન પ્કારના રસ ઉતપન્ન કરવા ્પરીિનરી 
ગચત વધારવરી-ઘટાડવરી પડરે છરે. તરેમાં આરયોહ અવરયોહ નયો ઉપયયોગ 
કરવયો પડરે છરે. 

9 સપપીકર નો પહટેરવટેશ (Dressing of 

speaker)



અંગ્રેજી માં કહરેવત છરે “god makes man but 
tailor makes gentleman” (ભગવાન માણસ બનાવરે છરે 
પણ માણસ નરે સજ્જન તરેનયો પહરેરવરેશ બનાવરે છરે). ઢમત્રયો,્પરીકર 
આખા સમારયોહ નું કરેન્દ્રઢબંદુ હયોય છરે. તરેથરી ્પરીકર્પરીિ નરે અનુરૂપ 
અનરે શ્યોતાઓ થરી ચવશરેર તરરી આવરે તરેવયો પહરેરવરેશ પહરેરવયો જોઈએ. 

5 તમારપી સપપીિ કટેવપી રપીતટે તૈયાર કરવપી 

(structure of speech) 

જો ્પરીકર ઇરછરે કરે ચનધા્ષઢરત કરરેલિા ચનચચિત સમય માં 
તરેનરી ્પરીિ પૂરરી થાય અનરે તરેનરી ્પરીિનયો મમ્ષ શ્યોતા સમજે તયો 
્પરીકરરે પયોતાનરી ્પરીિ તૈયાર કરવરી ખૂબ જરૂરરી છરે. 

આપણરે ઘણા એવા ્પરીકરયો નરે જોઈએ છરીએ જે ્પરીિ નરી 
શરૂઆત તયો સારરી કરરે છરે પરંતુ અંત સુધરી બધુ ડામાડયોળ થઈ જાય 
છરે. તરેનું કારણ છરે કરે તરેઓ બંધારણ પ્માણરે ્પરીિ તૈયાર નથરી કરતાં. 

આવયો ઢમત્રયો આપણરે તમારરી સુંદર અનરે સફળ ્પરીિ માટરેનું 
બંધારણ જાણરીએ. 



એક સુંદર ્પરીિ તૈયાર કરવા માટરે ્પરીિ નરે મુખય ત્રણ 
ભાગ માં વહરેિવરી જોઈએ. 

1 શરૂઆત 
2 મધય 
3 અંત  

1 શરૂઆત 
શરૂઆત એ ્પરીિના પઢરિય નયો ભાગ હયોય છરે.  જેમાં 

્પરીકરરે શ્યોતા ગણયો નરે પયોતાના તથા ્પરીિ  ના ચવરય સાથરે 
પઢરચિત કરાવવાના હયોય છરે.

શરૂઆત એ આખા ્પરીિ  નયો 20% જેટલિયો ભાગ રયોકરે છરે.

શરૂઆત કયોઈ ત્થય, આંકડા, શાયરરી, જો્સ, નાનરી વાતા્ષ 
તથા ઉદાહરણ દ્ારા કરરી શકાય. 

2 મધય 
મધય એ ્પરીિ  નું બરીજું િરણ છરે. જે કુલિ ્પરીિ  નયો 

60% ભાગ રયોકરે છરે. 
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મધય માં ચવરય નરે અનુરૂપ ઉદાહરણ,ઘટનાક્રમયો, અસરયો 
નરી વાત કરવરી જોઈએ સાથરે ફ્ત અસરયો જ નહીં પરંતુ ચનવારણ 
નરી પણ વાત કરવરી જોઈએ.  

કઈક પ્દશ્ષન કરરી બતાવવું,શ્યોતાઓનરેજોડવા, પ્શ્નયો 
પૂછવા,કઈકઢક્રયાઓ કરાવવરી આ બધયો મધય નયો ભાગ છરે. 

3 અંત 

અંત એ શરૂઆત અનરે મધય દ્ારા શ્યોતાઓ નરે હવા માં 
સફર કરાવરેલિ ચવમાન નું સફળ ઉતરાણ છરે. 

અંત એ કુલિ ્પરીિ  નયો 20% ભાગ રયોકરે છરે. 

અપરીલિ, પ્રેરણા, ચવરય નરે અનુરૂપ શાયરરી, ગરીત, કચવતા 
થરી અંત કરરી શકાય.
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6 ્પપીચ નું પ્ેજેંટેશન અને 
તૈયારી (preparation and 
presentation of speech)

ઢમત્રયો, ્પરીિ  નરી રજૂઆત કરતાં પહરેલિા ્પરીિ  આપવાનું 
કારણ સમજવું જરૂરરી છરે. તમરે શા માટરે ્પરીિ  આપરી રહ્ા છયો? 
એ તમનરે ખબર હયોવરી જોઈએ. તરેથરી આપણરે ્પરીિ  ના કારણ નરે 
િાર ભાગ માં વહરેચયા છરે. 

કારિ નં 1 : માફહતપી આપવા (to inform)

8 નવરેમબર 2016 ના રયોજ આપણા પ્ધાનમંત્રરી શ્રી 
નરરેન્દ્ર ભાઈ મયોદરી નરી્પરીિ એ દરેશ ના લિયોકયો નરે માચહતરી આપવા 
માટરેનરી હતરી

કારિ નં 2 : મનોરંજન (entertain)

ભારત ના કયોમરેડરી ઢકંગ કચપલિ શમા્ષનરી્પરીિ નું કારણ જ 
મનયોરંજન હયોય છરે. 
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કારિ નં 3 : પ્રટેરિા આપવા (to motivate)

શ્યોતાઓ નરે પ્રેરણા આપવા. જગાડવા તથા પઢરબ્થતરી 
થરી અવગત કરાવવા માટરે. પરરીક્ા સમયરે ચવધાથદીઓ નરે આપવા 
માં આવતરી ્પરીિ. 

કારિ નં 4 : અપપી્ કરવા (to appeal)

શ્યોતાઓ નરે કયોઈ જાહરેર કરે સં્થાકરીય કાય્ષ કરવા માટરે 
તૈયાર કરવા. બયોડ્ષર મૂવરી માં યુદ દરઢમયાન સનરીદરેઓલિ સૈચનકયો 
નરે છરેક સુધરી ભાગયા ચવના લિડવાના હુકમ આપતરી અપરીલિ કરરે છરે.  

સપપીિનપી તૈયારપી
1 મઢટઢરયલિ ભરેગું કરયો (collect material) 
2 મઢટઢરયલિ નરી ગયોઠવણરી કરયો (organize material) 
3 ્પરીિ  નરે લિખયો (write speech) 
4 ્પરીિ  નયો અભયાસ કરયો (practice speech) 



28 પબ્લક બ્પકીંગ

7 ્પપીચ માં ઉપયોગપી સાધનો

માઇક અનરે ્પરીકર: ્પરીકર નરી જવાબદારરી છરે કરે પયોતરે 
્પરીિ આપરે તરેનરી પહરેલિા વયવબ્થત રરીતરે તરેનું માઇક િાલિુ છરે 
કરે નહીં? તરેમાં બરેટરરી નવરી છરે? તરેનરી રરેન્જ બરાબર છરે? આ બધુ 
િકાસરી લિરે. તરેથરી ્પરીિ  સમયરે કયોઈ તકલિરીફ ના થાય. માઇક નરી 
ગયોઠવણ તથા તરેનું જોડાણ પણ િકાસરી લિરેવું જોઈએ. 

પ્યોજે્ટર: હવરે ચવશરેર રજૂઆત કરવા માટરે ્પરીિ માટરેના 
સાધનયો માં પ્યોજે્ટર નયો સમાવરેશ થઈ ગયયો છરે. કયોઈ કંપનરી નરી 
ઢમઢટંગ કરે પછરી કયોઈ પણ જાહરેર સમારયોહ માં તરેનયો ઉપયયોગ કરરી 
શકાય. પણ પહરેલિાથરીજ આયયોજક દ્ારા તરેનું તૈયાર હયોવું જરૂરરી છરે. 

હાલિ માં lcd પ્યોજે્ટર નયો જમાનયો છરે.

પ્રટેસેં્ર: લિરેપટયોપ માં ્લિાઇડબદલિવા ્પરીકરરે પ્રેસેંટર નયો 
ઉપયયોગ કરવયો જોઈએ. એક નાના ઢરમયોટ દ્ારા ્પરીકર પયોતરેજ 
સંિાલિન કરરે છરે. તરેથરી તરેનરી્પરીિસરળ બનરી જાય છરે.
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બ્લિપ િાટ્ષ: બ્લિપ િાટ્ષ નયો ઉપયયોગ કરરી ્પરીકર કયોઈ 
ઢમઢટંગ કરે સરેઢમનાર માં માક્ષર વડરે અમુક બાબતયો દશા્ષવરી શકરે છરે. 
જેમાં મયોટા અક્રયો નું લિખાણ હયોવું જોઈએ. અનરે બધા નરે દરેખાય 
તરે રરીત નરી ગયોઠવણ હયોવરી જોઈએ.  

સભા હૉ્: ્પરીકરરે સભા હૉલિ એ રરીત નયો પસંદ કરવયો 
જોઈએ જેમાં દરવાજો પાછળ તરફ હયોય જેથરી મયોડા આવતા લિયોકયો 
ના કારણરે ્પરીિ માં કયોઈ હાચન ન થાય. 
https://www.facebook.com/mayursonipage
https://www.instagram.com/withmayursoni/
https://twitter.com/withmayursoni
https://www.youtube.com/channel/
UCletV6BhBD33e0TnCjzcHfg?view_as=subscriber

પસ્્ક સપપીકકંગ નું અમારં વક્ણશોપ
ઢમત્રયો, ઉપર જણાવરેલિ દરરેક બાબત નરે પ્રેબ્ટકલિરીશરીખવા 

અમારં બરે ઢદવસનું પબ્લિક ્પરીઢકંગવક્ષશયોપઅટરેન કરયો. જેમાં 
અમરે બરે ફૂલિ ટાઈમ ઢદવસયોમાં તમનરે પબ્લિક ્પરીઢકંગ ના દરરેક 
ચસદાંતયો નયો ઉપયયોગ કરરી સુંદર અનરે પ્ભાચવત પબ્લિક ્પરીકર 
બનતા શરીખવરીશું. 
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અમારરી બરે ઢદવસનરી ટ્રેનીંગ તમનરે તમારા સામાઢજક,
આચથ્ષક,વયાવહાઢરક,કૌટુંઢબક દરરેક ક્રેત્ર માં આગવરી સફળતા 
અપાવશરે. તમરે આ ટ્રેચનંગ નયો ઉપયયોગ કરરી તમારરી ટરેલિરેન્ટ કરે બ્કલિ 
નરે પ્ભાવકરૂપ માં લિયોકયો સમક્ રજૂ કરરી શકશયો.   . 
• તમરે લિયોકયો નરે આતમચવશ્વાસપૂણ્ષ રરીતરે મળરી શકશયો,
• તરેમનરી આંખ માં આંખ નાખરી વાત કરરી શકશયો,
• તમરે એક સફળ લિરીડર બનરી લિરીડરચશપ કરરી શકશયો,
• તમરે કયોઈ પણ ્ટરેજ પર હજારયો શ્યોતાઓ વચિરે ્ટરેજ ચફયર 

વગર ્પરીિ આપરી શકશયો.
• તમરે તમારરી જોબ કરે બરીઝનરેસ મા ંસફળ પ્રેજેંટરેશન આપરી શકશયો. 
• તમરે ઢમચનટયો માં તમારરી ્પરીિ તૈયાર કરરી શકશયો.
• તમરે લિયોકયો નરે કયોઈ કાય્ષ કરવા મયોઢટવરેટ કરરી શકશયો.
• તમરે લિયોકયો નરે તમારા પલિાન,ડરીલિ કરે ચવિાર સાથરે સમમત કરરી 

શકશયો.      

આવરી અનરેક ઉપલિ્ધરીઓ નરે તમરે સર કરરી શકશયો. તમારરી 
કંપનરી કરે ્ટાફ ટ્રેનીંગ માટરે પણ તમરે આ વક્ષશયોપ નયો લિાભ લિઈ 
શકયો છયો. 
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Dr. Adhia’s Products

  Books Language
 1. Prerna Nu Zarnu Guj./Hindi/Eng./Telugu/Bengali/Marathi
 2. Man Ane Jivan Gujarati/Hindi
 3. Mann Na Moti Gujarati
 4.  Sneh Nu Jharnu Gujarati/Hindi
 5.  Stree Gujarati
 6. Memory Gujarati/Hindi/English
 7. The Gift English
 8. Visulisation Gujarati/Hindi
 9. T.A. Shikho Jindagi Jito Gujarati/Hindi/English
 10. Dhanvan to Banvu J Joie Gujarati/Hindi
 11. Lokona Man Jitvani Kala Gujarati/Hindi
 12. Promise Gujarati
 13. Habit of Going Extra Mile Gujarati/Hindi
	 14.	 Confidence	 English/Gujarati/Hindi
 15. Depression Gujarati/English
 16. 9 Ways to Manage Your Anger English
 17. N.L.P. English
 18. Goal Setting and Achieving Gujarati/English/Hindi
 19. Leadership Etle Gujarati
 20. You can be responsible  English/Gujarati
 21. Subconscious Mind Says Gujarati/Hindi
 22. How to choose a life partner? Guj + English
 23. Kshan ne Sachavo Gujarati
 24. Ekrar Gujarati/Hindi
 25. Mari Vahli Dikri Ne Gujarati/Hindi
 26. Mara Vahla Dikra Ne Gujarati/Hindi
 27. Mari Vahli Patni Ne Gujarati
 28. Mari Vahla Vidhyarthi Ne Gujarati
 29. Prayer of Mind Gujarati/Hindi/Marathi/English
 30. Yauvan Ni Prarthna Gujarati
 31. Matru Vandana Gujarati/Hindi
 32. Pitruvandana Gujarati/Hindi

New Arrival Language
 1. Preranamurti Gujarati
 2. Tan ki Prathna Hindii

Coming Soon Language
 1. Tan ni Prathna, Prayer of Health Gujarati/English
 2. Telepathy English/Gujarati/Hindi
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 Pocket Books
1. Spring of Inspiration Gujarati/Hindi/English
2. 7 Step to Success Gujarati/Hindi/Marathi
3. Visulization Gujartati/Hindi
4. Vakil ki Prathana Hindi
5. Learn T.A. and win @ the Game of Life English
6. Dhan ni Maha Prathana Gujarati

 Audio CDs Language
1. Relaxation Gujarati/Hindi/English
2. Alpha Music Gujarati/English/Hindi
3. Man No Mahamantra Gujarati
4. Prayer of Mind Gujarati/Hindi/English
5. Subconscious Mind Says Gujarati/Hindi
6. Das Kadam Diamond Ke Hindi
7. Insurance Agent’s Relaxation & Guided Visualization Hindi
8. Score More (Guided Visualization for Students) Hindi
9. Dhan Ki Maha Prathana Gujarati/Hindi

 Audio Books Language
1. Man ane Jeevan Gujarati/Hindi
2. Visulization Gujarati/Hindi
3. T.A. Shikho Jingdagi Jito Gujarati/Hindi

 Video CDs / DVDs Language
1. Spring of Inspiration DVD (6 Hrs.) Gujarati/Hindi/English
2. Prerna Ka Jharna DVD (1 Hr.) Hindi
3. Yadshakti Na Rahasyo DVD Gujarati
4. Prem Na Panthe VCD Gujarati

 Posters 

1. Goal Chart - English/Gujarati 5. E.Q., I.Q., S.Q. - English

2. Tathastu - Gujarati 6. Circle of Concentration - English

3. Car - English 7. Marksheet - English

4. Cheque - English 8. Vision Board - English


