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(ह्यात फोटोग्राफी सां्र्ाषतीि काही शब्ाांचा वापर मुद्दाम इांग्रजी ठेविा आह ेआक्ि सोबत 

त्याचा मराठी अर्षही जोडिा आह.े कारि तुम्ही ह्या सां्र्ाषत प्रयोग करत असताना 

तुम्हािा इांग्रजी शब्ाांमुळे माक्हती क्मळविे सोपे होईि.) 

 

या पुस्तकातीि छायाक्चत्राांचे व  िेखनाचे सवष हक्क िखेकाकड ेसुरक्ित 

असून पुस्तकाच े ककवा त्यातीि अांशाचे पुनमुषद्रि ककवा रुपाांतर 

करण्यासाठी िेखकाची िखेी परवानगी घेिे आवश्यक आह.े तसे न 

केल्यास काय्शेीर कारवाई होऊ शकते. 
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• क्वनामूल्य क्वतरिासाठी उपिबध. 

• आपिे वाचून झाल्यावर आपि ह ेफ़ॉरवडष करू शकता.  

• ह ेई पसु्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यक्तररक्त कोिताही वापर करण्यापुवी ई-साक्हत्य 

प्रक्तष्ठानची परवानगी घेि ेआवश्यक आह.े   



Click 3 : हा खेळ प्रकाशाचा 

आयुष्यात प्रकाशाचे महत्व ककती अस ूशकते ह्याचे उत्तर केवळ एका दषृ्टीहहन 

माणसाला हवचारलं तर लगेच सापडले... प्रकाश हा आपल्या आयुष्याचा एक मुलभूत भाग 

आह.े.. आहण मग तो ज्ञानाचा प्रकाश असो, हवचारांचा प्रकाश असो, हनसगााचा प्रकाश असो 

की मग फोटोग्राफी मध्य ेवापरला जाणारा प्रकाश असो... आज बाकीच्या प्रकाशाचंा हवचार 

थोडा बाजूला ठेऊन केवळ फोटोसाठी लागणार्या प्रकाशाचा हवचार करणार आहोत. म्हणजे 

आजच्या हललक ३ चा हवषय आह ेलाइट अथाातच प्रकाश. 

 



हललक३  हषाजपाटकर/इरावतीपाटकर 

  
ईसाहहत्यप्रहतष्ठान  www.esahity.com 

नैसर्गगकप्रकाश: 

प्रकाशहीएकमहत्वाचीगरजफोटोग्राफीमध्येमानलीजाते. जसेदषृ्टीहशवाय

आपणहेसुंदरजगपाहूशकतनाहीतसंचप्रकाशाहशवाय फोटोग्राफीमध्येबहारयेऊशकत

नाही. ककबहुनाअसेहीम्हणतायेईलकीप्रकाशहाचमुळीप्रत्येकफोटोचीक्वाहलटीठरवत

असतो. कारणप्रकाशजरकमीजास्तझालातरतेचदशृ्यफोटोमधूनमात्रनेहमीचवेगळे

प्रतीत होत जाते. म्हणजे थोडलयात आपल्याला फोटो कसा कदसू शकतो (आऊटपुट) हे

सवास्वीप्रकाशाच्याचहातातआहेअसेम्हटलेतरकाहीगैरठरणारनाही. ककत्येकदाहनसगा

हचत्रात केवळ त्या जागेच्या हनवडीपेक्षाही जास्त महत्वाची भूहमका ही प्रकाशाची असू

शकते.  
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एकाच जागेचे वेगवेगळ्या वेळी काढलेले छायाहचत्र हे

वेगवेगळे मूड दशावते हे आपल्याला ककत्येकदा जाणवते. आहण

आपल्याला वाटते की आपण काय बुआ प्रोफेशनल नाही त्यामुळेच

आपल्याला नाही हो जमत एवढी छान  फोटोग्राफी. पण मुळात हा

दषृ्टीकोनचबदलायलाहवा. प्रत्येकमाणसातएकसुंदरकलादडलेली

असतेआहणआपणहीएकउत्तमफोटोग्राफरठरूशकतोह्यातशंकाच

नाही  फक्त थोड्या हवस्तृत आहण सखोल ज्ञानाची आहण प्रॅलटीसची

गरजअसत.े तरमगआताआजच्याभागातआपणयोग्यप्रकाशसाधून

छान फोटोग्राफी कशीकरूशकूह्याचाहवचारकरूया. 
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सूयोदयआहणसूयाास्त(Dawn & Dusk) 

 

फोटोग्राफी जगतात काही शब्द प्रचहलत असतात; बरेचदा आपल्याला न

कळणारे. त्यातलाचएकप्रकाशाशी हनगहडत म्हणजे “गोल्डनअवर”. कायबरेअसेल हा

गोल्डनअवर? अगदीसोपेआह.ेहाअसाकालजोकीसूयोदयाच्याआधी आहण नंतरअधाा

तासआहणसूयाास्ताच्याआधी आहण नंतरअधाा तास पकडायचा.  आताफोटोग्राफरच्या

कौशल्यासाठीहाएकअत्यंतमहत्वाचावेळमानलाजातो. आताकायआहेबरेह्यागोल्डन

आवरचे वैहशष्य हे आपणआधी बघुया. म्हणजे सूया डोलयावर तळपायला लागला की

फोटोचेतरसोडाचपणसाधीभाजीआणायलासदु्धाआपणजाऊशकतनाही... डोळ्याची
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अंगाचीलाहीलाहीहोऊनहनघते.. बरोबरना... मगअश्यातळपत्यावेळीघेतललेाफोटो

कसाबरेआपल्यालाआल्हाददायकअनुभूती दऊेशकेल. म्हणजेथोडलयात म्हणायचेतर

फोटोफारचब्राइटहोतो ककवाउन्हानेजळतो. पणहचेजरकातोचफोटोसूयोदयाच्या

आधी आहण नंतर  अधाा तास ककवा सुयाास्ताच्या आधी आहण नंतर  अध्याा तासात

पकडायचा प्रयत्न केला तर तोच आपल्याला हक्षहतजावर नवे रंग, नव्या छटा उधळून

जातानाकदसतो. जणूकाहीयशचोप्राच्याहचत्रपटामधीलगाणीआपल्यामनालागुदगुल्या

करून जातात जेव्हाआपण त्या हचत्रपटातील कदल खेचक हनसगा ही पहात असतो.  हा

गोल्डनअवरम्हणजेथोडलयातमनुष्यजीवनातीलबालपणआहणवाधालयअसा हनष्पाप

काळ. 
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 अथाातच हे सगळे तुम्ही खोलीत बसून हमत्रांबरोबर सेल्फी काढता तेव्हा

तंतोतंत लागू होत नाही पण थोड्याफार फरकाने प्रकाशाचा हनयम हा सगळीकडे लागू

होतोच. पणत्याहवषयीआपणपुढेचचााकरूया.  

थोडलयात सांगायचे तर बर्याचदा फोटोग्राफसा ह्या

गोल्डन अवरचा वापर करूनच

हनसगा फोटोग्राफी करतात. 

 

पुढील फोटो सूयोदयाच्या वेळी (५.५० पहाटे) त्या गोल्डन अवरमध्य ेघतेला आह.े        

 हा   
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त्यासाठीचे सेट्टिंग्स 200mm, f/7.1, s 1/160, ISO 200 
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ह्याछायाहचत्रातआकाशअहतशयस्वच्छआहेआहणएकसुंदरभगवीछटा

पसरलीय हक्षहतजावर. आहण त्यातच ववडहमलच्यापाठूनयेणारासूयोदयाचाप्रकाशएक

वेगळीचछायाकृतीदाखवतोयववडहमलची.त्यातूनहनमााणहोणाराएकगंभीरमूड.... 

जणूकाहीकोणीअहहरभैरवआळवतोयआहणत्यातलातोभगवारंगम्हणजेचतोकोमल

ररषभएकएककलेजा  खल्लासकरूनटाकणारा.... अगदीअसाचकाहीतरीसुचलेमला

ही जेव्हा मी डोळ्यांनी ते दशृ्य हपत होतो आहण अचानक सूर कानावरून सरकले .... 

अलबलेासजनआयोरे.... 

आताहापुढचाफोटोबघा... हचत्रतेचपणवेळबदललीआहणफोटोतकाय

फरकपडलापहा. हाफोटोमीदपुारी४वाजताघेतलाय  अथाातथोडा अॅंगल बदलून.  
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settings 200mm, f/9.0, s 1/800, ISO200 
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आता हचे बघा ना , हा वरील फोटो बराच ब्राइट आह.े त्यात आपल्याला 

ववडहमल तर कदसत आहते आहण आकाशही अहतशय हनरभ्र आह.े तरीही त्यात ती पकड 

नाहीए. थोडलयात आपल्याला फोटोमध्य ेहवी असललेी कुठलीच नायमयता ह्या फोटोमध्ये 

सापडत नाही. आहण हा फोटो अहतशय सवा सामान्य कदसतो. हो की नाही?  

काय बरं फरक आह े दोन फोटोमध्ये अस ंतुम्हाला 

वाटतय. जागा तीच, रठकाण तेच, तरी फोटो मात्र हभन्न.... 

कारण ह्यात मुलभूत फरक आह ेवेळेचा. आता तुम्हीच ठरवा की 

ह्या दोन्ही फोटो पैकी कुठचा फोटो तुम्हाला वभतीवर टांगायला 

आवडेल!  
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सयूोदय आहण सयूाास्त:  आता सूयोदय आहण सूयाास्त ची वेळ फोटोसाठी 

उपयुक्त ह ेतर एव्हाना तुम्हाला कळून चुकलेच... आहण वषाानुवषाांचा अभ्यास ह ेसांगतोय 

म्हणून तुम्ही डोळे झाकून मान्य ही कराल हो; पण तरीही ह्या दोन्ही वेळेमधली बेस्ट वेळ 

हनवडायची असेल तर कुठल्या वेळेला प्राधान्य द्यायचे? बर्याच फोटोग्राफसाना 

सूयोदयापेक्षा सूयाास्त हीच वेळ जास्त भावते अस े हनष्कषाातून हसद्ध झालय. कारण 

प्रकाशाची क्षमता ही सुयाास्तामध्ये जास्त आल्हाददायक असते. आहण सूयोदयाच्या वेळी 

प्रकाश हळू हळू वाढत गेल्याने फोटोमध्य े थोडा पुसटपणाही जाणव ू शकतो. तसाच 

प्रॅहलटकली हवचार करता सकाळी पहाटे उठून फोटोसाठी कोण हो जाऊन बसणार 

सूयोदयाच्या आधीपासून. मग तर आपला उत्साह सयूा उगवायच्या आधीच मावळून जातो. 

म्हणूनच शलयतो संध्याकाळची शीतल वेळ ही आपल्या सवाानाच जास्त सोयीची ठरू शकते.  
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बरेचदा आपण ग्रुपने कफरायला गेलेलो असतो अश्या 

वेळी तर ह ेफारच अवघड आह.े असे असले तरीही सूयोदयाचा 

फोटोग्राफीमध्यहेी एक शांतता आह ेबरं का... आहण जेव्हा ती 

पाण्याशी हनगहडत असते ना तेव्हा तर ती फार प्रसन्नता दऊेन 

जाते.  त्यामुळे दोन्ही वेळच्या फोटोग्राफीचे काही फायदे काही 

तोटे ह ेअसणारच.  

काय येतंय ना लक्षात? 
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आताहावरचाचफोटो पहामीसूयाास्ताच्या प्रकाशातघेतललेा. ह्यातमी

सॅचुरेशनथोडे वाढवलंय. तुम्हालाकदाहचतकलरक़वाहलटीह्यातअगदीसारखीचआहे

असेजाणवलेपणतुम्ही ह्यारंगांशीखेळूशकताजेव्हाफोटोपोस्टप्रॉडलशनसाठीजातो. 

तुम्हीकुठलादखेावाहनवडताहेहततकेसेमहत्वाचेनाहीएपणतुम्हीकुठली

वेळ तो दखेावा रटपायला हनवडता ह ेफार महत्वाचे आह.े बरेचदा टॅ्रव्हल फोटोग्राफी

करतांनाहीह्याचप्रकाशाचाआधारघेतलाजातो. 

 

आताहचेउदाहारणबाघाना. मीह्यासाठीजुन्यावस्तुकलेचाअधारघऊेन

फोटोसाठीमात्रदपुारटाळूनगेलेलीवेळहनवडायचाप्रयत्नकेलाय. 
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दपुार: 

आता दपुारची वेळ जर फोटोसाठी हनवडायची म्हणजे सूया चागंलाच

तापलेला आहण डोलयावर तळपत असणार हे नक्की.  म्हणजे ह्या वेळी आपण फोटोच

काढायचानाहीकीकाय... एवढ्यालांबूनआपणइथेकफरायलाआलोयतरकायसूयाास्त

होईपयांत थांबायचं कीकाय ... तर उत्तरआहे ...नाही... अस ंकरायची काही एक गरज

नाही. आता तसंही पहायला गेले तर सूया डोलयावर असतांना आपण माणसांचा फोटो

काढलातरत्यांच्याचेहर्यावरशॅडोयेणारहेतरनक्कीच. आहणत्यामुळेडोळेहततकेबोलके

न कदसता डोळ्यांच्या खोबण्या काळपट कदसणार. बरोबर ना? आता त्यासाठी एक

उदाहरणम्हणूनहाफोटोपहा.   
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सेट्टिंग १०५mm, f/५.६, s १/४००, ISO २०० 
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आताहावरचाचफोटोबघाना... साधारणपणे११-११.३०च्याआसपास

घेतलाआह.ेम्हणजेसूयाडोलयावरयेऊघातललेीवेळ. त्यामुळेचहाफोटोअहतशयब्राइट

झालाय. लोकांच्याडोळ्याकडेकाळसरसावलीयेतेयकारणसूयाम्हणजेप्रकाशाचासोसाहा

एकदमवरूनतीव्रपणेयेतोय. तसाचकपड्याचेरंगहीकफकेपडलेआहते. जमीनहीओव्हर

एलसपोज़झालीयआहणपाणीमात्रखूपचचकाकतानाकदसतंय. म्हणजेमीजरीएलसपोजर

कमी ठेवायचाप्रयत्नकेलातरीहीह्यागोष्टीतकाहीहवशेषफरकपडणारनाहीहेनक्कीच. 

त्यामुळेथोडलयातकायसूया ककवा कुठलाहीप्रकाशाचा सोसा हाअत्यंत तीव्रपणे आलातर

तोफोटोखराबकरणारच. 
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ह्याचाअथाआपणअश्याकडकउन्हातफोटोकाढायचाच

नाहीका? आतासवा सामान्यमनुष्य जीवनाचाच हवचार केला तर

दपुारचाकडकलाइटम्हणजेमनुष्यजीवनातीलहतशीतेपन्नाशीचा

कालमानूशकतोजोकीनेहमीच्याधकाधकीच्याजीवनानेभरलेला

आहणकाम, संसार, मुलांच्यासमस्याह्यासगळ्याचगोष्टींनीभरलेला

असतो थोडलयात प्रकाशाच्या भाषेत सांगायचे तर “burn out” 

झालेला तरीही खूप काही आठवणी दऊेन जाणारा असतो.  तसाच

वेळप्रसंगीह्यानूनलाइटमध्ये म्हणजेचकडकउन्हातहीफोटोकाढू

शकतो 
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अथाातचकाहीगोष्टीध्यानातठेऊनहेकरायचंहेनक्कीच..... 

 जरतुम्हीशूटकरतआहाततर 

 जर फोटो मधील माणसे ही जास्त महत्वाची असून मागील

बॅकग्राउंड हततकीशी महत्वाची नसल्यास माणसांना सावलीत उभे रहायला सांगा

म्हणजेडायरेलटप्रकाशवरूननयेतासावलीनेतोअडलेआहणफोटोतमात्रफरक

पडले.. 

 आताआजुबाजुचेबॅकग्राउंडहीतुमच्याफोटोलालोकांइतकेच

महत्वाचं असलेतरप्रयत्नकराकीमाणसांवरआहणत्याजागेवरसमानलाइटअसले

म्हणजेचकीतीजागाआहणमाणसेदोन्हीहीशडेमध्येअसतीलककवादोन्हीप्रकाशात
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असतील. कधीकधीअधावटप्रकाशआहणमाणसाच्याचेहर्याखालीकाळपटसावली

आल्यासतेमात्रफारवाईटकदसते..  

 पण तुम्ही उघड्या जागेवरून फोटो घेताय आहण हजथे

कसलीचशेडनाहीएतरमात्रफ्लशॅचावापरआवजूानकरा  ज्याला "फ्लॅशफील" 

अस ंनावआह.े आताबघाआपल्याला फ्लशॅका बरं हवाजरआधीच इतकाछान

उजेडआहे हा प्रश्न नक्कीच तुमच्या मनातआत्ताआला असले ... बरोबर ना...पण

अश्या तीव्र प्रकाशात तुम्ही फ्लॅशचा वापर केलात तर तो माणसांच्या चेहर्यावर

आहण डोळ्याखाली यणेार्या सावल्यांची तीव्रता कमी करतो आहण तुम्हाला

बर्यापैकीचांगला चेहराअश्याउन्हातही कॅचकरतायेतो. आहेकीनाहीगम्मत? 

पहाकरूनप्रयोग.... 
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 ररफ्लेलटर चा वापर करून पहा.- प्रमुख्याने

फोटोग्राफर त्यांच्या स्टुहडओमध्येह्याचा वापरकरतात. आतातुम्ही

म्हणाल की तो एवढा मोठा चकचकीत ररफ्लेलटर घेऊन काय

प्रवासालाजाऊका? आहणतोसांभाळायचाकसा? तरतोजॅपहनज

पंख्याप्रमाणेफोल्डकरूनतुम्हीतुमच्याछोयाबॅगमध्यहेीठेऊशकता

बरं का... –  
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 जर तुम्ही हनसगा हचत्रण करत आहात तर: 

 अश्यावेळी तुमच्या फोटो फे्रममध्ये शॅडो येणार नाही हे

आवजूानलक्ष्य ठेवा. तसाचअहतशयकॉंट्रास्टअसे रंगफोटोतटाळा. म्हणजेच

तीव्रप्रकाशातजरतुम्हीपांढरीवभतककवापाणीशूटकरायचाप्रयत्नकेलातरते

फोटोतमात्रअहतशयचकाकूनकदसेलजसेमीवरच्याफोटोतदाखवायचाप्रयत्न

केलाय. 

    प्रयत्न करा की तुम्ही तो फोटो ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये

काढायचा म्हणजे थोड्याश्या कॉंट्रास्ट आहण एलसपोजरच्या अॅंड्जस्टमेंटने हे

सहजशलयआहेबरेका? 

आता काही फोटोज उन्हात काढल्याची उदाहरण ेम्हणून ह ेफोटोज बघून घ्या: 
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Late noon light: संध्याकाळचा प्रकाश: 
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आता हचे बघा की जेव्हा मी हाच फोटो थोड्याश्या सेट्टिंग ने ब्लॅक अँड व्हाईट काढायचा प्रयत्न केलाय 

तेव्हाचा फोटो मधील फरक बघा म्हणज ेतुम्हाला माझा मुद्दा नीट लक्षात येईल. 
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आता आणखी एक असेच 

उदाहरण दतेो  

 

 

 

 

आत्ता हाच फोटो ब्लॅक अँड व्हाईट सेट्टिंगमध्य ेपाहून घ्या. आह ेकी नाही फरक? 
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आतातुम्हीम्हणालइतकंछानरंगीतकदसणारं दशृ्य  ब्लॅक

अँड व्हाईट काकरायचं बुआ...तरअसं करण्यामागचं कारणएवढेचकी

त्या सायकल चालवणार्या माणसांचे कपडे हे आधीच्या फोटोत

डोळ्यांना त्रास दतेात, हनसगा कदसतो पण जाणवत नाही  आहण

आपल्याला फोटो मधून हवा तो इमोशनल आहण सायकॉलॉहजकल

इफेलटहमळूशकतनाही. पणहेचजरकातेब्लॅकअँड व्हाईट केलेतर

मात्रसगळाफोटोएकचरंगातआल्यानेतोटीशटाडोळ्यांनात्रासदायक

ठरतनाही. हनसगााची जाहणव अहधक ठळक आहण सुस्पष्ट होते. आहण

त्याफोटोमध्येएकवेगळीचमजायेते..... 
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Landscape photos ककवा हनसगा छायाहचत्रण: 

फोटो १ 
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आताहाचफोटोबघाना.... दपुारच्याकडकउन्हाच्याप्रकाशातहाफोटो

ओव्हरएलसपोज़्डझालाय म्हणजेथोडलयातखपूजास्त कफकापडल्यासारखा कदसतोय. 

आता खरं तर ही फार सुंदर फुले आहते फ्लॉररयाडामध्ये फुलललेी.... यूहलप हे फुल

मुळातच फार दखेणे आहण नाजूक असे फुल... म्हणजे अगदीआपल्या गुलाबाशी तुलना

करणारे....चार पाच पाकळ्यांचे फुल.... फोटोकाढतांनाजरलाइटह्या फुलाच्यामागून

पडतअसेलतरह्याच्यापाकळ्यावेगळ्याचचमकतात....पणआताह्यावरच्याफोटोचा

हवचारकरताअहतशयब्राइटनेसमुळे फुलांचे मळूसुंदर रंगह्याफोटोतपकडताचआललेे

नाहीएत. ह्यासाठी जे सेट्टिंग वापरल ंगेलय  सेट्टिंग्स 60mm (उदा. हलटील हबट ऑफ

वाइड अॅंगल) f/५.६, S १/१२५०, ISO२००; ह्यातील  हाइ शटर स्पीडचा अंदाज

घ्या १/१२५०इतकेठेवण्याचेकारणमुळीतीव्रयेणारासूयाप्रकाशहचेआह.े 
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फोटो २ 

त्याउलटहाखालचाफोटोपहा... ह्यातमीकाही टेकिकलीफरककेलाय. 

परंतु जागा,वेळआहणसब्जेलट म्हणजे फुले मात्र तीच ठेवलीएत.  आताह्यात मी थोडा

कॅमराझूम केलायआहणमाझाफोटोचाफोकसडावीकडूनदसुरेझाड ठेवलाय. त्यासाठी

वरचा यूहलप चा फोटो बघा म्हणजे झाडाच्या पोहझशनचा अंदाज येईल. सेट्टिंग्स

130mm, f/५.६, s १/१६००, ISO २००आताइथेमहत्वाचीटीपदऊेइहच्छतोकीजर

कातुम्हीशटरस्पीडवाढवलाततरतोतीव्रप्रकाशातहीबरोबरआपलेकामकरूनजातो... 

आहणफोटोचामूळपोतबदलतनाही. आहेकीनाहीगम्मतकॅमेराची?  
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आता बघा हाच फोटो ककती छान आहण आल्हाददायक झालाय

डोळ्यांना. ... ह्यातले रंगपटकनखुपतनाहीएतडोळ्यांना. तसंचएकंदरीतचफे्रम

फारछान जुळूनआलीय.  आता तुम्ही हललक२जरकावाचल ंअसेलतर तुम्हाला

आणखीएकगोष्टप्रामुख्यानेलक्षातआलीअसलेतीम्हणजे अॅंगलचाफरक. त्यामुळे

आताही तुम्हाला अॅंगल आहणलाइटह्यादोन्हीगोष्टीहातातहातघालूनचालतांना

कदसतात. 

आताहेअजूनएकउदाहरणदतेोज्यामुळेतुम्हालाझूमकरूनकाढलेला

फोटोहामुद्दाअहधकलक्षातयेईल. 
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फ़ोटो ३ 



हललक३  हषाजपाटकर/इरावतीपाटकर 

  
ईसाहहत्यप्रहतष्ठान  www.esahity.com 

आता ह्या वरच्या फोटोसाठी वापरलेल ंसेट्टिंग आहे २००mm, f/५.६, s 

१/५००, ISO २००; आतातुम्हालाइथेएकगोष्टनोटीसकरायचीयकीएकछानब्राइट

असाफोटो कदसावाम्हणूनमीशटरस्पीडवाढवलेलानाहीए. दसुरीगम्मतअशीकीमी

आधीच्याफोटोपेक्षातुलनेने दपु्पटझूमह्याफोटोमध्येठेवलायआहणहतसरीगम्मतअशी

कीह्याफोटोतलीफुलेहीकाहीश्याफरकानेआधीच्याफोटोपके्षावेगळीआहते.  आताह्या

फुलांचीककनारपहात्यातएकहपवळसरझाककदसूनयेते... त्याचेकारणअसेकीत्याला

हमळतअसलेलाअहतररक्तप्रकाश(एलसट्रालाइट) आहणफुलांच्याआतीलजेपुंकेसरआहते

त्याची सावली. ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्र जुळून आल्या आहण एक वेगळीच कृती ह्या

फोटोतूनकदसतेय..... अथाातचआल्हाददायक.... 
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आताहेएकउदाहरणबघा ज्यातमाणसांचा हवचारप्रथमआहण

आजुबाजुचेहचत्रंहततकेसेमहत्वाचेठरतनाही... म्हणजेथोडलयात

तुम्ही कफरायलाजाता त्यावेळीनाहीकासगळे एकत्र उभे राहून

एखादाग्रूपफोटोकाढताआठवणीसाठीतसेकाहीसे.... 

आता हा फोटो साधारणतः दपुारच्या वेळचा आहे. ह्यात

आजुबाजूचा हनसगा हा पूणातः कफकट ककवा ओव्हर एलसपोज़्ड

कदसतोयपणमाणसांचेचेहरेेमात्रहततकेचस्पष्टआहतेकारणका? 

ह्यात माणसं सावलीमध्ये उभी असल्याने आजुबाजूच्या तीव्र

प्रकाशानेमाणसांचेचेहरेखराबकदसतनाहीत. 
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आता ह्या बाजूच्या

फोटोतली बाईनाच पहा की.

आजुबाजूला ककतीही ब्राइट लाइट

असला तरीही बाईंचा फोटो मात्र

सावली मुळे स्पष्ट आलाय. हो की

नाही... 
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हडफयूज़्डलाइट (मंद प्रकाश) 

Difused light हा तीव्र प्रकाशाच्या हवरुद्ध असेल असा साधारण अंदाज

तुम्हीलावलाअसलेच. ह्यातपसरललेाप्रकाशहासगळीकडेसारखाआह.े. कुठेकमीकुठे

जास्त असा नाही. त्यामुळे हा अश्या प्रकारचा प्रकाश portraits ककवा मनुष्य हचत्रण

करतानाफारकामीयेतो. तुम्हीबरेचदाएकगोष्टपहहलीअसलेकीप्रोफेशनलफोटोग्राफेसा

मनुष्य हचत्रण करतांना फ्लशॅचा वापर आवजूान करतात पण तो फ्लॅश एका काळ्या

कापडाच्याबंदबॉलसमधूनयेतो... ह्याचेकारणइतकेचकीत्याफ्लॅशमुळेयेणाराप्रकाश

हा सगळीकडे सारख्या प्रमाणात पसरावा... साधारण तुम्ही काही कामाहनहमत्त जेव्हा

पासपोटासाइज़फोटोकाढतातेव्हातुम्हालाहाअनुभवआलाअसले. आताहाअसालाइट
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वापरण्याचेकारणकायअसेल तेजाणूनघेऊया... कारणसोपेआहेअसामंदपणसमान

पसरलेला प्रकाश माणसाच्या चेहर्यावरील डोळ्याखालच्या सावल्या ह्या तुलनेने कमी

दाखवतो आहण आपल्याला एक चांगला फोटो हमळतो. आपल्या रोजच्या जीवनातील

उदाहरण बघता कौलारू घरातून येणारा झरोका ककवा हखडकीतून येणारा मंद प्रकाश

आपणछानवापरूनफोटोजकाढूशकतो. 

 

आताकाहीDirect light आहणdiffuse light चीउदाहरणपाहूया: 
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डाइरेलटलाइट 

आता हा खालचा फोटो बघा ना... ककती उत्तम उदाहरण आहे बघा एका अहतशय

हबघडलेल्या फोटोचे.  

लोकांच्याडोळ्याखाली

गडदपणा जाणवतोय

आहण फोटो ओव्हर

एलसपोज़हीझालाय. 
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हडफयूज़्डलाइट( मंदप्रकाश) 

आतावरच्याआहणखालच्याफोटोची

तुलना करता ह्या दोन्ही फोटोत एक

साम्यनक्कीआहेतेहेकीहेदोन्हीफोटो

दपुारच्या वेळी घेतलेआहते परंतुह्या

फोटोतली ही व्यक्ती झाडाच्या

सावलीत असल्याने चेहर्यावर येणारा

प्रकाशतुलनेनेकमीआहेआहणत्यामुळे

फोटो काढल्यानंतर डोळ्याच्या

खोबण्या काळपट कदसत नाहीतआहण

चेहराछानस्पष्टकदसतो. 
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आता फ्लॅश हा लाइटचा सोसा इथे कडक उन्हात वापरला गेलाय त्यामुळे हा फोटो कसा 

अनाकषाक ठरलाय. कारण की एखादी ओपन शेड ककवा ढगाळ वातावरण ह ेसुध्हा हडफयूज़्ड लाइट चे एक 

उत्तम उदाहरण आह.े... त्यामुळे जर आधीच सावली असेल आहण त्यात फ्लॅश वापरून त्या फोटोमध्ये हवी 

तशी रंगत येत नाही. 

जरतुम्हीनीटलक्ष्यदऊेनबघालतरअसेलक्षातयेईलकीइथेजोफरकआहे

तरशटरस्पीडमध्येफारचकमीफरकआहेपरंतु हाफोटोनीटएलसपोज़्डझालायआहण

वरचाकपडेधुणार्याबायकांचा फोटोमात्रओव्हरएलसपोज़्डझालाय. 
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सटे्टिंग्स२६mm, f/५.६, s १/३२०, ISO २००;   



हललक३  हषाजपाटकर/इरावतीपाटकर 

  
ईसाहहत्यप्रहतष्ठान  www.esahity.com 

Overcast 

जेव्हा ढग दाटून येतात आहण सूयााला पार झाकोळून टाकतात त्यावेळचे

वातावरण फार शीतल असत.े.. त्यालाच आपण थोडलयात ढगाळ वातावरण ककवा

cloudy, ओव्हरकास्टम्हणतो. असेवातावरणफोटोग्राफीसाठीफारमदतीचेठरते. 

 

तरीही बरेचदा असे ओव्हरकास्ट वातावरणात हनसगा फोटोग्राफी करीत

असतांना रंगफारठळकपणेउठूनयेतनाहीतजरीहाप्रकाशसमानपसरतअसलातरी

फोटोचेएकूण texture फुलायलामदतहोतनाही. असेहेओव्हरकास्टवातावरणललोज़

अपफोटोजसाठीककवामगमॅक्रोफोटोग्राफीकरतांनाजास्तउपयोगीपडते. 
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आता हा फोटो पहा. जरी दपुारच्या वेळी हा फोटो काढला गेला असला तरीही ढगाळ वातावरणान ेफोटो 

फार खुलून येतो: 
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अहतशय असून नसल्यासारखी सावली ह्या माणसाच्या चेहर्यावर कदसतेय

जरी त्याने एकमोठ्ठी टोपीघातललेीअसलीतरी. हाअवहलयामलाएकागजबजलेल्या

रठकाणी कदसला. माणसांनी गजबजलेल्या त्या जागेवरअगदी मध्यभागीअसलले्या एका

झाडाखालीहाबसलाहोता... शांत... काहीहवचारातडुबूनगेललेा..एखाद्यासंतासारखा...

आताहामलाजरीऑस्टे्रहलयामध्येकदसलातरीमलाअसेएकक्षणवाटलेकी ....मराठी

भाषेतलासंतआहणहिश्चंनाचाsaint ककतीजवळजवळशोभणारेशब्दआहतेना... हीच

तरगम्मतआहेभाषेतली...  सेट्टिंग१५०mm, f/११, s १/४०, ISO २००. 

आता पुढच्या उदाहरणा खातर हा आठवड्याच्या बाजारचा फोटो बघा

साधारण ११.३० च्या सुमारास घेतललेा.. आता ह्या Overcast ककवा ढगाळ

वातावरणामुळेरस्त्यावरलोकांच्यासावळ्याकदसतनाहीएत.  
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बाकी काही म्हणा हा आठवड्याचा भरणारा

बाजार म्हणजे एक मज्जाच असते बुआ...  आठवड्यातून

एकदाचलांबलांबूनताजीभाजीघेऊनयेणार्याआहणभाजी

घ्याहो.. ताजीभाजीघ्याकीहोताईअसेगोडआवाजातहाक

मारणार्या आजीबाई.... ह्यात एक वेगळीच गम्मत आहे

बरं का.. .तसेतरआतामॉलमुळेसगळंचचुटकीसरशी हमळतं

तरी गावच्या बाजाराची गम्मत ह्यात नाही बुआ.....अथाात

माझेबालपणगावातगेल्यामुळेगावातल्याह्यागमतीजमती

मलाआपलेसेकरतात.  
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Backlighting  पाठूनयेणाराप्रकाश 

आताहाबॅकलाइटअसाप्रकारफोटोग्राफीमध्येकाबरेउदयालाआलाअसले

ज्यावेळी सब्जेलटच्या पाठीमागून लाइट येत असतो तेव्हा त्याला बॅकलाइट म्हणतात हे

एवढे सोप्पे तरआपल्या प्रत्येकाला माहहतअसतेच. आताह्या बॅकलाइटचा वापरकरून

फोटोकाढलातरसब्जेलटनेहमीचकेवळआकृतीसारखीकदसतेम्हणजेत्याच्याचेहर्यावर

प्रकाशनसल्यामुळे. आहणबॅकलाइटचावापरकरूनफोटोकाढायचेअसतीलतर“goldan 

hour” चावापरकरणेसवाातउत्तम. 

बॅकलाइटहा हनसगाहचत्रणकरतांना, पोटे्रट ककवाएखाद्यावास्तूहशल्पासाठी

फारउपयकु्तठरतो. आहणजरका त्याचवेळीवातावरणातथोडेधुकेअसेलतरसोनेपे

सुहागाम्हणजेतरफोटोलाजवाबहमळणारह्यातदमुतनाहीच..... 
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एका गोष्टीची खबरदारी मात्र अशा वेळी घ्यावी लागते ती म्हणजे तुमची 

लेन्स ही अत्यंत ललीन ठेवा कारण अशा प्रकारची फोटोग्राफी करतांना flare ककवा 

प्रकाशाच्या ट्टरगा फोटोमध्ये कदसतात आहण फोटो खराब होतो.  

ह्या बॅकलाइट फोटोजमध्ये तुम्हाला एक गोष्ट जाणवेल ती म्हणजे एक

चकचकीत बॉडार त्या सब्जेलटच्या संपूणा अवती भवतीआह.े जेव्हाआपण पोटे्रट काढत

असतो त्यावेळी तोंडावर फ्लॅश आहण मागून बॅकलाइटचा वापर केल्यास केसांना एक

वेगळीचचकचकीतझळाळीयेते....जशीइंग्लीशमध्येएकम्हणआहेबघा.... every cloud 

has silver lining... तसंचकाहीस ंनाहीका......आता बॅकलाइटफोटोचेआणखीएक

उदाहरणम्हणूनहाखालचाफोटोपहा... बघतांनामलाकुमारगंधवाांचीबंदीशऐकूआली 
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साँझ आयी घरी....  

रंग जो चाहो  

भरीयो रे.. 

.. भाई वाह ! 
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Dramatic light (नायमयप्रकाश) 

Dramatic light ककवा नायमय प्रकाश हा फोटो मध्ये एक प्रकारची

वेगळीचरंगतआणतअसतो.आताअश्यालाइटचेउदाहरणद्यायचेझालेतरजेव्हाहवजा

कडाडूनपाऊसकोसळतोआहण तेसगळेशांतझाल्यावरएकवेगळाचकोवळासाप्रकाश

पडतोजोफारचचकचकीतअसतोतोलाइटम्हणजेचड्रमॅरटकलाइट. 

आताहाअश्याप्रकारचालाइटनैसर्गगकफोटोहचत्रणकरतांनातसेचसमुद्र

हचत्रण ककवा एखाद्या वास्तू हशल्पासाठी ही उपयुक्त असतो. आता तुम्हाला असा कधी

ड्रमॅरटक लाइट असतांना फोटो काढायची संधी हमळाली तर मी तर म्हणेन की त्याचा

पुरेपूर उपयोग करून घ्याकारणअसा हालाइटएकतरफारफारतरपाच हमहनटापेक्षा

जास्तरटकतनाहीआहणसारखासारखाअसायोगहीजुळूनयेतनाही... चला मग लागा 

तर कामाला.... 
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खरं तर हा overcast वातावरणात काढलेला फोटो 

आह े परंतु सूयााचे ककरण फक्त त्या रॅंपच्या टोकावर 

पडल्याने तेवढाच भाग कसा झळाळून हनघालाय 

बघा..... एक छोटासा बदल ही फोटोत ककती वेगळीच 

चमक दऊेन जातो ह ेह्यातून कदसते नाही का.... वा रे 

हनसगा काय तुझी ककमया.... जणू एखाद्या अहतभव्य 

रंगमंचावर एका मह्त्त्वाच्या पात्रावर ककवा मॉडेलवर 

प्रकाशझोताचा फ़वाराच हनसगा पसरतो आह.े 
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आता हा वरचा फोटो मी घेतला तेव्हा 

ही व्यक्ती मस्त फोटो काढण्यात गुंगली होती आहण 

पाठून फक्त लाइटची एक छोटीशी हतरीप त्याच्या 

चेहर्यावर आली आहण एक वेगळाच हवचार 

माझ्या फोटोतून मला हमळाला. खरे तर ही 

संध्याकाळची वेळ होती आहण एक बारकासा 

प्रकाश ही ककती छान रंगत फोटोत आणू शकतो 

...नाही का? ह्यासाठी मी मात्र माझ्या कॅमराचे 

एलसपोजर कमी ठेऊन सब्जेलट वर येणारा 

ड्रमॅरटक लाइट रटपायचा प्रयत्न केलाय.... 
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Interior with natural light 

इंटीररयर फोटोग्राफीसाठी तुम्ही हखडलया आहण दरवाजातून नैसर्गगक ररत्या 

येणारा प्रकाशाचाही वापर करू शकता.  परंतु तुम्हाला ह्या मात्र गोष्टीचे भान ठेऊन फोटो 

काढावा लागतो की प्रकाश नक्की कुठल्या कदशेने येतोय आहण वस्तू वर कसा पडतोय. अथातच 

थोड्याश्या अभ्यासाने ह ेजमण ेनक्कीच कठीण नाही. 

आता हा वरचा फोटो दकुानाच्या आत घेतलाय.  त्यामुळेच ह्या फोटोतील 

सब्जेलट म्हणजे ह्या बाहुल्यांवर हखडकीतून येणारा प्रकाश पडतोय. आहण तो प्रकाश 

अहतशय सॉफ्ट असल्याने फोटो ही उठून कदसत आह.े 
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आताहावरचाचफोटोबघुया.वेरुळच्यालेण्यामधीलकाढललेाहाफोटोआह.े..  
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वास्तू शास्त्राचे ककती अप्रहतम उदाहरणह्या रठकाणीआपल्याला पहायला

हमळते; नाहीका? हतथल्याचव्हरांड्यातकाढललेाहाफोटोत्यातप्रत्यकेदोनखांबामंधील

गवाक्षातूनयेणारा प्रकाशप्रत्येक हशल्पातीलसौंदया हनखरतोय. आहण त्याचमुळेफोटोला

एकवेगळाचड्रमॅरटकलकुआललेाआह.े 

 

आतापयांततुम्हालाप्रकाशाच्यादहुनयेचाहाखेळलक्षातआलाचअसेल. मग

काय चला घ्या कॅमरा हातातआहण सुरु करा प्रयोग. एवढे सगळे वाचून तुम्हाला एवढे

लक्षात आले असेलच की नेहमीच्या प्रॅलटीस नंतर तुम्हीही हे असे फोटो आरामात काढू

शकालआहणत्यातूनएकआनंदहमळवाल. 

===================================================== 



वाचकक्मत्रहो 

आपि ेअक्र्प्राय हवेत. 

हर्षज पाटकर ह ेचाांगिे छायाक्चत्रकार आहते यावर ्मुत नाही. पि त्याांच्या (व इरावती 

पाटकर याांच्या) िेखनशिैीबद्दि आपिां काय मत आह?े त्याांनी एक सांपूिष पुस्तक क्िहावां 

का? जर असां पुस्तक बाजारात आिां तर त्यािा वाचकाांचा प्रक्तसा् कसा असेि? तुमचां मत 

कळवा आक्ि श्री हर्षज पाटकर आक्ि ईरावती पाटकर याांचेकडून एक सुां्र र्ेट क्मळवा. 

एक पुिष रेझोल्युशनमधिां छायाक्चत्र जे तुम्ही डसे्कटॉप बॅकग्राउांड म्हिून वापरू शकाि. 

पत्ता : iraharsh@gmail.com 

  



छायाक्चत्रकार िेखकाांना आवाहन 

फ़ोटोग्राफ़ी ही खुप कॉंप्िेलस किा आह.े एखाद्या चाांगल्या फ़ोटोकडे डोळसपिे कसे बघावे 

ह ेसमजून घ्याव ेिागते. आता तर प्रत्येकच जि मोबाईिवरून फ़ोटो काढतो. पि प्रोफ़ेशनि ते 

प्रोफ़ेशनि. त्याची डपे्र्  व उांची समजून घेता यावी यासाठी आपल्याकडून म्त हवी. आपिे 

क्नवडक फ़ोटो व त्यावरचे राइट अप आमच्याकडे पाठवा. त्यावर ररतसर पुस्तक बनवून आपल्या 

अक्धकाराांसह ते प्रक्सद्ध करू. 

वाचक क्मत्राांना आवाहन : पुस्तक कसां वाटिां ते कळवा. तुमचे अक्र्प्राय िाख मोिाचे 

आहते. 
 

धन्यवा् 

आपिे नम्र 

टीम ई साक्हत्य 



 

 

 

 

 


