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काय्ा! काय्ा! काय्ा!  

हो हो फोटोग्राफीसाठीही काही काय् ेअसतातच ….  

तसे तर कुठल्याही गोष्टीच्या पूतीसाठी काय्,े क्नयम,सांकेत ह ेअसतातच. पि 

अर्ाषतच आपि आधी ते क्शकून घेऊन त्यात प्राक्वण्य क्मळविां की वेळ प्रसांगी तेच क्नयम 

तुम्ही वाकवूही शकता. त्यामुळेच फोटोग्राफीसाठीही काही क्नयम काय् ेह ेअसिारच ह ेतर 

गृहीतच आह.े आक्ि तुम्ही एलस्पटष झाल्यावर त्याांच्या पक्िकड ेजाऊ शकता. पि मुळात ते 

माक्हती असिे आवश्यक आह.े  

तसे तर फोटोग्राफीचे आक्ि क्चत्रकाराांचे क्नयम ह ेबहुताांशी सारखेच असतात 

आक्ि ते वर्ाषनुवरे् तसचे पाळिेही जातात. आता तर तुम्ही क्वचारात पडिा असाि की 

काय बाबा अस ेकाय क्नयम आहते आक्ि आपि कस ेते पाळायचे. .  

 हो ना?  

अहो क्वचार कसिा करताय? अक्तशय सोपां आह ेकी … क्नयम इतकाच की 

कसिाही क्वचार डोलयात न आिता; हातात  कॅमरा घ्यायचा … आक्ि जे फ़्सेि 

क्मळेि  त्याचा फक्त फोटो काढत सुटायचे …. बस इतकां च … आता तुम्ही क्वचारात पडिा 

असिार की “हा काय क्नयम आह ेका … ह ेतर आम्हािाही माक्हत होते …”  बरोबर ना … 

मग करा की सुरूवात …. अहो हातात िहानपिी ्गडी पेक्ससि पकडून हजारो वेळा 

क्गरविेिा “श्री” आता फाऊां टन पेनने क्गरवताना येतो की नाही सुबक आक्ि रेखीव. मग 

काय तसांच गक्ित आह ेह े… तर बघा बरां सोडवून.  

ह ेपुस्तक म्हिजे या क्नयमाांची नुसती झिक आह.े ह ेपुस्तक वाचल्यावर तमु्ही 

या क्वर्यावरची पुस्तके क्मळवून वाचावी. मराठीत अशी खुप छान पुस्तके आहते. हौशी 

िोकाांना फ़ोटोग्राफ़ी क्शकविार् या सांस्र्ाही आहते. ह े पुस्तक म्हिजे या ्कु्नयेच्या 

्रवाज्याचां की होि आह ेअसां समजा.  

  



Compositional Rules 

 

क्लिकच्या आधीच्या र्ागाांत आपि प्रकाशयोजना, शटरस्पीड, आ्ी टेक्नीकि 

बाबी पाक्हल्या. पुढेही त्या पहािार आहोतच. आता या र्ागात आपि फ़ोटोची किात्मकता 

पहािार आहोत. Composition वरून छायाक्चत्रकारातिा किाकार कोि आक्ि नुसताच 

कुशि छायाक्चत्रकार कोि ते कळून येते. जसा र्ारे्तिा एखा्ा क्वद्वान हा चाांगिा िखेक 

ककवा कवी होईिच अस ेनसते तसेच कॅमरेाची सवष तांत्रां माक्हती असििेा  ककवा असिेिी 

व्यक्ती चाांगिी किाकार होईिच अस े नसते. यात अत्यांत महत्त्वाचा र्ाग येतो तो 

Composition चा. 

आत्तापयंत तुम्ही बरेच्ा ऐकिां असिे की फोटोग्राफी साठी 

कॉम्पोक्जशन असतात. आता ह ेcomposition (रचना) प्रकरि कसां बरे शोधायचां …  

कॉम्पोक्जशन म्हिजे तुम्ही जेव्हा फोटो काढता त्यात तुम्ही जे element 

म्हिजे घटक क्नवडता आक्ि त्याांना अश्या प्रकारे माांडून ्ाखवता ते झािे कॉम्पोक्जशन. 

माांडिी. म्हिजे र्ोडलयात एक झाड आह े एका पाकष मध्ये. तर ते पाकष मधीि झाड तुम्ही 

कुठल्या अॅंगिने शूट कराि त्यावरून तुमच्या मनातिे त्याचे प्रक्तबबब ककवा रचना फ़्सून 

येते. यात       १६           … 

1. The rule of thirds 

2. Rule of Odds 

3. Leaving Space 

4. Fill the Frame 

5. Simplification 

6. Balance 

7. Lines 

8. Patterns 

9. Colors 

10. Texture 



11. Symmetry 

12. Viewpoint 

13. Background 

14. Depth 

15. Framing 

16. Orientation 

 

जे ना ्खेे रवी ते ्खेे कवी तसांच जे फोटोग्राफरच्या मनात आह ेते त्यासाठी 

त्याने जे अॅंगि क्नवडि,े ते सा्र करून आिि े म्हिजेच कॉम्पोक्जशन. आता उक्गचच्या 

उगीच वस्तूांची ग्ी फोटोतून न ्ाखवता अक्तशय सटुसुटीत माांडिां म्हिजे सा्रीकरि. 

                              र                          र         

                र  र . 

आता फोटो कसा काढिा तर तो जास्त उठून फ़्सिे, अक्धक खिुून येईि 

ह्यावर फोटोग्राफरचे कौशल्य असत.े पि तुम्हीही प्रयत्नपूवषक ह ेब्ि स्वतःमध्ये करून क्शकू 

शकता. तसे तर ज्यािाही कॅमेरा हातात पकडता येतो त्या प्रत्येकािा फोटो कसा काढायचा 

ह्याचे बेक्सक क्नयम तर माक्हतच असतात की …                 उ         . 

                          .         उ        र     .        आपि 

काही गोष्टींची परत उजळिी करून घेऊया.  

  



The rule of thirds 

 

एक अत्यांत महत्वाचा क्नयम "रूि ऑफ र्र्डसष"; कुठल्याही फोटोग्राफी 

करिार् या मािसािा माक्हत असि े आवश्यक असा हा क्नयम. आक्ि फक्त फोटोग्राफसषच 

कशािा तुम्ही अनेक क्चत्रपट छायाक्चत्रकार, डाइरेलटर ह्याांनाही क्चत्रपट शूट करीत 

असताांना हा क्नयम वापरताांना पहाि. म्हिजे अग्ी आधी तुमच्या ििात नसिे आि ेतरी 

आता तुम्ही आवजूषन ह ेक्नरीिि करून बघा. आता ह ेकरण्याचे काय कारि असावां बरां …  

 

कारि इतकां च की इमेज मधोमध कॅप्चर न करता वन र्डष मध्य ेकॅप्चर केिी 

तर ती अक्धक चाांगिी खुिून येते. बघतानाही जास्त आकर्षक वाटते तुिनेने मध्यर्ागी 

ठेऊन घेतिेल्या इमेजपिेा …. पुवी तरी ह े सगळे समजायिा आक्ि त्याहून न वापरायिा 

कठीिच असायचे … पि क्वज्ञानाच्या बाबाांचे आर्ारच मानि ेपाक्हजेत की आपल्यासाठी 

इतलया सहज सुक्वधा उपिबध करून ्ते आहते ते …. गम्मत सोडा पि खरोखरच 

हल्िीच्या कॅमेरा मध्य ेview finder मधून बघताांना “Grid” हा एक पयाषय उपिबध आह.े 

ह्या क्ग्रड िा ्ोन उभ्या ्ोन आडव्या रेर्ाांनी चौकट केििेी असते. म्हिजे र्ोडलयात आपि 

िहानपिी फुल्िी गोळा खेळताांना कश्या रेर्ा आखायचो अग्ी तसांच काहीसां….  

 

 

 

Grid



 

आता हाच वरचा फोटो बघा नां … पहाटेचा उत्तम अनुर्व आपल्यािा हा 

फोटो ्तेो. मस्त पहाटेचा एक िाक्िमा ह्या आकाशात जिू उधळिा गेिाय आक्ि त्याच्या 

त्या छटाांमधून बरसिारा अक्हर र्ैरवाचा तो कोमि ररर्र् त्या क्िक्तजावर ओढावा तशी 

ती बवडक्मिची माळ पसरिीय. त्यातही ती फोटोच्या वन र्डष र्ागात आल्याने त्याचां एक 

सौं्यष आपल्यािा जास्त र्ावतां…  आता अजून एक उ्ाहरि बघा … जागा तीच फक्त 

फोटोचा अॅंगि ब्ििाय … आक्ि फोटोतिा फरक पहा … आता तीच जागा, वेळ, 

असूनही आपल्यािा फोटो र्ावात नाही. कारि ह्यामधे रूि ऑफ र्र्डसषचा वापर नाही.  

  

 

 

 

 

 

रूि ऑफ र्र्डसष अजून चाांगल्या प्रकारे आपि समजून घेऊया. क्जर् े ह्या 

क्ग्रडच्या रेर्ा एकमेकाांना छे्तात (इांटरसेलट) त्यािा इांटे्रस्ट पॉइांट म्हितात. आता तुम्ही 

म्हिाि की अरे आम्ही ज्यावेळी कॅमेरा घेतिा त्यावेळी हा क्ग्रड ऑप्शन उपिबध नव्हता … 



नेमका आम्ही घेतल्यानांतरच्या कॅमरेामध्य ेहा ऑप्शन आिा … आता काय करू परत क्ग्रड 

साठी नवा कॅमेरा घेऊ की काय … ? 

घाबरू नका … असां काही करायची गरज नाही. तर तुम्ही मनातल्या मनात 

त्या रेर्ा आखून अस े समजून चिा की ह्या रेर्ा जि ू क्तर् े आहतेच. आता बघा नेहमी 

एखाद्या मािसाचा फोटो काढत असताांना त्यािा र्ोड ेउजवीकड ेककवा डावीकड ेफे्रम मध्य े

कॅप्चर करायचा प्रयत्न करा म्हिजे अग्ी मधोमध न कॅप्चर करता कुठल्यातरी एका 

साइडिा ठेवा. बस्स! 

 

  

Grid

Intersection



Rule of Odds 

Photo 2  

 

आता तसे बघता रूि ऑफ ऑर्डस हा र्ोड्याफार फरकाने रूि ऑफ र्र्डसष 

सारखाच क्नयम आह.े म्हिजे अस े की क्नसगष फोटो काढत असताांना समसांख्या कॅप्चर न 

करता क्वर्म सांख्या कॅप्चर करिां. ह ेडोळ्याना बघताांनाही जास्त आकर्षर्त फ़्सतां. र्ोडा 

गोंधळ उडािा असेि बहु्ा तुमचा तर मी अजून सोप्पां करून साांगायचा प्रयत्न करतो. 

म्हिजे कधी आपल्यािा तारेवर बसििे े पिी फ़्सतात तेव्हा ते सम आकड्यात असतीि 

म्हिजे ्ोन ककवा चार असतीि त्यापेिा ते तीन ककवा पाच, सात बसि ेअसतीि तर ते 

कॅप्चर केल्यावर अक्धक आकर्षक फोटो क्मळतो. आता ह्याचे कारि शोधायिा गेिात तर 

इतकच की मनुष्य प्रवृत्ती समूहामध्य ेमध्यस्र्ान शोधतो. जर एखा्ा मधिाच पिी उडािा 

तर त्या फोटोची रांगत नक्कीच कमी होते. आता तुम्ही काढििेा फोटो बघताांना िोकाांचे िक्ष्य 

त्या फोटोच्या क्वर्याकड ेजायिा हव ेना की त्या फोटोतीि ररकाम्या जागेकड े… बरोबर 

ना? 

  



ह्या वरच्या फोटोमध्य े तुम्हािा टेराकोटाच्या कां ्ीिाांची राांग फ़्सतेय … 

आता हचे जर का मी ्ोन ककवा चार कां ्ीि एका राांगेत ठेऊन फोटो काढिा असता तर तो 

फोटो डोळ्यािा क्ततकासा कॅची झािा नसता पि हचे क्वर्म सांख्यचेा (३,५,७) वापर 

केल्याने फोटोमध्य ेएक प्रकारची नाट्यमयता येते …  

त्यासाठी एक सम सांख्येच्या फोटोचे उ्ाहारि ्तेो म्हिजे हा मुद्दा क्नट 

ििात येईि.  

  



Leaving Space 

 

 

आता हाच क्नयम बघा ना ह्यातून ्ोन कल्पना जुळून आिेल्या फ़्सतात: 

ब्रीक्ग रूम अँड इांप्िाइड मुव्हमेंट.  

िीबवग स्पेस हा क्नयम नैसर्षगकरीत्या प्रत्येकाच्या अांगात असतोच त्यामुळे तो 

वेगळा जाऊन क्शकायची गरज नाही पि तरीही हा क्नयम काय ह ेजािून घ्यायचे असिे तर 

अशी कल्पना करा की तुमची फे्रम हा एक बॉलस आह े आक्ि तुम्ही फोटो काढण्यासाठी 

क्नवडत असििेा सबजेलट म्हिजे जिूकाही तुम्ही त्या बॉलस मधे र्रत असििेी एक वस्तू 

आह.े आता तुमच्या त्या सबजेलटिा छान ऐसपसै जागा त्या बॉलसमध ेक्मळावी अस ेवाटत 

असेि तर तुम्ही बॉलस मोठा घेिार बरोबर ना … तसाच तुमचा सबजेलट जर तुमच्या 

फे्रममध ेमावत नसेि तर तुम्ही अर्ाषतच फे्रम मोठी घेिार.  

आता साांगा हा एक फोटोग्राफी मध्ये असिेिा क्नयम मिा तुम्हािा साांगायची 

गरज तरी आह ेका … हा तर क्नयम तुम्हािा उपजतच प्रत्येकािा माक्हत असतोच … आह े

की नाही सोप्पां… आक्ि जर फे्रम मधे सबजेलट पकडताांना तो र्ोडा ऑफ कॅमेरा होत असेि 

तर ििात ठेवा की सबजेलटच्या आजुबाजूिा नेहमीच एक “white space” असते.  

आता व्हाइट स्पेस म्हिजे अग्ी शब्शः अर्ष पकडू नका तर वाईड स्पेस 

म्हिजे सबजेलटच्या आजुबाजूिा असििेी ररकामी जागा जी तुमच्या फे्रम मध्य ेतर असत े

पि त्याचा आपि काही वापर करत नसतो अशी क्नरुपयोगी जागा.                   

Negative space             . 

तसाच  “Implied Motion” म्हिजे जर तुमचा सबजेलट हिता असेि तर 

तुम्हािा आजुबाजूिा र्ोडी मोकळी जागा ठेवावी िागते जेिेकरून तो सबजेलट क्स्र्र न 

फ़्सता हिता आह ेह ेडोळ्यािा िगेच जािवेि.  

  



 

फोटो 3a –  

आता हाच फोटो बघा ना ह्या मुिीच्यापुढे मदु्दाम ही       स्पेस ठेवायचा 

क्वचार मी केिा कारि त्यामुळे ती मुिगी काही क्वचार करतेय अशा प्रकारचे फीबिग येतय.  

 

 आता फोटो 3b बघा.  

ह्यात फोटो अश्या प्रकारे घेतिाय की मुिगी उजव्या साइडच्या कोपर् यात 

ठेऊन फोटोची फे्रम घ्यायचा प्रयत्न केिाय. पि त्यातून एक अपूिष आक्ि चुकचुकल्यासारख े

फीबिग आह…े उगीचच एक प्रश्ाांची माळ आपल्या डोलयात घूमायिा िागते. काय बरे 

क्वचार करतेय ही मुिगी … अशी एकटक पाण्याकड े काय शोधतेय … अशा वेळी मिा 

अरबव् गोखिे ह्याांची कातरवेळ ही कर्ा आठविी. एक प्रकारची अधषवट अतृप्त र्ावना हा 

फोटो साांगून जातोय.  



 

आता फोटो 3c–   

आता हा ड्रगॅन बोटचा फोटो बघा ना … ह्यात ड्रगॅन बोट बरोबबर मध्यर्ागी 

असून फ़ियात्मक आह ेतरीही फोटो बघताांना मात्र ती शाांत र्ाांबििेी वाटतेय  

 

आक्ि फोटो 3d   

मधे मात्र सांपिूष ड्रगॅन बोट मी फे्रममध्य ेन घेता काहीच र्ाग घ्यायचा प्रयत्न 

केिाय. पि त्यातून एक फ़फबिग येते की ड्रगॅन बोट पुढे सरकत त्या ररकाम्या जागेकड ेजात 

असल्याचा एक आर्ास ह्या फे्रममध ेहोतो; की जिू काही ह्या फे्रमच्याही पुढे काहीतरी मोठी 

रेस वैगेरे चािू असावी आक्ि क्तर्े ही बोट क्नघािी असावी. मुद्दामच ती बोट डावीकडून 

उजवीकड ेजाताना कॅप्चर केिीय. कारि आपि सुद्धा क्िक्हिां वाचिां अशा फ़िया डावीकडून 

उजवीकड ेकरत असतो.  

  



Fill the Frame 

 

 

Photo 4a 

रूि ऑफ फ़े्रम 

हा ही एक महत्वाचा क्नयम 

फोटोग्राफरने गाठीशी 

बाांधायचा. तुम्ही फोटो 

काढताना आधीच फे्रमचा 

काल्पक्नक क्वचार करून 

घ्यायचा. पुवी नाही का 

क्चत्रपटात ्ाखवायचे ते 

स्वतःिा डाइरेलटर आह ेअस े

्ाखविे िोक हाताने अशी 

फे्रम ्ाखवायचे आक्ि 

म्हिायचे की "आरे आपका 

चेहरा तो क्बिकुि हीरो 

मटेररयि ह े … आप मुझे 

आके क्मक्िये मे आपकी 

िाइफ बना ्ूगँा … 

 गमतीचा 

र्ाग सोडा पि त्यातिी 

हाताने फे्रम पकडायची 

कल्पना तुम्ही इर् े वापरू 

शकता अग्ी खर् याखुर् या फोटोग्राफीसाठी. अश्या फे्रमचा काल्पक्नक क्वचार करताांना 

तुम्हािा सबजेलट बरोबर काय फोटोत असाव े अस े वाटते त्याचा क्वचार करा … उगीच 

जास्तीत जास्त फोटोत वस्तू घुसवून फोटोची क्वाक्िटी का खराब करा … नाही का? ….  

  



 

 

 

आता उ्ाहरि द्यायचे झािे तर ह्याच फोटोतल्या बाई बघा ना … फ़कती 

छान र्ाव आहते नाही ह्या चेहर् यावर … अश्या ह्या सुां्र फोटोिा एक मस्त फे्रम असती तर 

हा फोटो फ़कती खिुून आिा असता नाही का … पि तुम्हािा गजबजिेल्या ्कुानात ह्या 

बाई ्ाखवायच्या आहते त्यामुळे तसे बघता ह्या फोटोपुरती त्या फे्रमची क्ततकीशी गरज 

वाटत नाही आपल्यािा. म्हिजेच र्ोडलयात काय जर ह्या गजबजत्या ्कुानाक्शवाय ह्या 

बाई असत्या तर क्ाक्चत फे्रम टाकून आपि फोटोिा अक्धक सुां्र केिे असते पि त्या 

गजबजिेल्या ्कुानाने बाईंच्या चेहर् यावरीि र्ावाांचा एक वेगळाच अर्ष माांडिाय की … 

आक्ि आपल्यापयंत तो पोहोचिाय की मग कशािा उगीच जास्तीचा आटाक्पटा …. नाही 

का? 

 

  



Simplification 

 

 

 

Photo 5  

सवषसाधारिपि ेबघायिा गेि ेतर साध्या प्रक्तमा ह्या मनािा जास्त िवकर 

र्ावतात तुिनेने फ़कचकट क्वर्यापिेा ह े नक्कीच … ही कल्पना तस े पाहता आधीच्या 

क्नयमाच्याच पांक्तीत बसिारी आह ेती म्हिजे “fill the frame”. आता तस ेबघायिा गेि े

तर ह ेक्नयम वेगवेगळे पि फ़कती प्रमािात एकमकेात गुांतिेि े…  

आता हा क्नयम वापरताना फ़े्रम मध्यी काय काय आह ेते पहा आक्ि स्वतःिा 

आधी एक प्रश् जरूर क्वचारा की ह्या घटकािा जर मी माझ्या फोटोत ठेविे तर त्याने 

माझ्या फोटोमधे काही क्वशेर् फरक पडिे का? आक्ि तसा जर फरक नसेि तर सरळ त्यािा 

उडवा…                             .               र                   

“  इ        इ     र         ”.                       .  

  



उगीच कशािा हवीय ग्ी त्या एवढ्याशा फोटोमध्ये … नाही का … 

त्याक्शवाय तुम्ही परत नव्याने फोटोचा क्वचार करून एक वेगळे कॉंपोक़्िशनही माांडू शकता 

… म्हिजे एकतर तुम्ही तुमचा मुख्य सबजेलट झमू करून टाकू शकता ककवा अपेरचेर वाइड 

ठेऊन फोटोमध्ये ब्ि करू शकता … आक्ि ह्यातिे काहीच जमिे नाही तर सरळ पोस्ट 

प्रोसेबसगच्या वेळी िॉप करू शकता … ह ेसवाषत सोपे आह.े  

आता ह्या फोटोतून आपल्यािा नीट आक्ि नेमके समजतय की हा फोटो 

समुद्राच्या वाळूत काढििेा आह ेआक्ि ह्यात मी छोटया बाळाची पाविे पकडायचा प्रयत्न 

केिाय … आता मिा ह्या एवढ्या वाळूत बाळाची ती पावि ेजास्त ठळक ्ाखवायची होती 

त्यामुळेच मी ह्या फोटोिा साधेपिा ्णे्याचा प्रयत्न केिाय आक्ि पाविावर फोकस केिाय.  

  



Balance 

 

 

 

Photo 6  

कधी कधी ज्या वेळी तुम्ही रूि ऑफ र्र्डसष वापरत असताना तुम्हािा एक 

समतोि साधता येिां फार गरजेचां आह.े . म्हिजे तुम्हािा सबजेलट अक्तशय ठळकपि े

्ाखवायचय तर एकतर तो फोटोत अग्ी पुढे अस ू द्या ककवा मग तो र्ोडा क्तरपा ठेऊ 

शकता आक्ि कधी कधी तर तुम्हािा आजुबाजूच्या छोट्या ऑबजेल्सचा पाठीमागे वापर 

पुरेपूर करून घेता येऊ शकतो … जेिेकरून आपिा मुख्य सबजेलट ठळक उठून येतो.  हचे 

मी ह्या फोटोतून ्ाखवायचा प्रयत्न केिाय.  

आता ह्या टोपिीचा एक साधासा फोटो आह े बघा … ह्यातून मिा मोठी 

टोपिी ठळकपि े्ाखवायचीय तर मी छोटया टोपिीचा आधार घेऊन मोठ्या टोपिीिा 

माांडायचा प्रयत्न केिाय.  

  



 

   

अजून एक उ्ाहरि म्हिजे हा अजून एक फोटो बघा … ह्यामध्ये ्ोन नौका 

आहते …. बरोबर … आता मिा मोठी नौका जर अधोरेक्खत करायचांय तर मिा नक्कीच 

छोटया नौकेिा क्तच्या समोर ठेवाव ेिागेि तरच तुम्हािा मोठी नौका ही ठळक जािवेि.  

 

                                                            

                                           . 

  



 

Lines 

 

 

 

 

 

Photo 7 

रूि ऑफ िीबडग िाइसस च्या क्नयमाप्रमािे आपि सहजच समोर असिेल्या 

आकारािा आत्मसात करतो. मग ती नागमोडी जािारी वाट असो ककवा िाांबच िाांब 

झाडाांची रांग … ह्या िीबडग िाइसस आपल्या मनात एक प्रक्तमा तयार करत जातात. आक्ि 

तुमच्या फोटोतही अशी एखा्ी प्रक्तमा असेि तर प्रेिक तो फोटो बघून मनातल्या मनात 

एक क्चत्र क्नर्षमत करतात … काही कल्पना बाांधतात … त्यामुळे अश्या प्रकारच्या प्रक्तमा 

जास्त पटकन र्ावतात ज्यात रूि ऑफ िीबडग िाइससचा वापर होतो.  

हाच फोटो बघा ना एक क्ब्रर्डज जो िाांबवर कुठेतरी जाऊन सांपतोय आक्ि पुढ े

शाांत क्नळसर पािी आह.े इर्े हा रूि ऑफ िीबडग िाइसस चा वापर करण्यात आिाय.  

  



 

 

ह्या वरच्याच फोटोत हा क्नयम कसा बसिाय ते पहा … वाळूत जािारी 

        पाविे कुठेतरी जाऊन सांपतात क्तर्वर ह्या फोटोतून आपिी ककवा       ची 

नजर शोधत जाते. क्तरप्या रेर्ेत काढििे ेऑबजेल्स फोटोिा एक प्रकारची नाट्यमयता व 

गती ्तेात.  

  



Patterns 

 

 

 

 

Photo 8 

पॅटनष म्हिजे र्ोडलयात सुसांगती.  ह े तुम्हािा सगळीकड ेसापडतात त्याति े

काही मनुष्य क्नर्षमत असतात तर काही नैसर्षगक जसमिेि.े  जर तुम्हािा रोजच्या आयुष्यात 

तुमच्याच आजुबाजूिा काही सुसांगती सापडत नसेि तर मी म्हिेन की तुम्हािा तुमचा 

्षृ्टीकोन जरा ब्िायची गरज आह.े ह े जे पॅटससष असतात ना ते इतके सुां्र आपल्या 

रोजच्या जगात गुांफिेि े असतात आक्ि ते जर का आपल्यािा सापडिे तर त्यातून एक 

अनाक्मक िय क्मळत जाते. . आक्ि अश्या गोष्टीत एक प्रकारची शाांतता ्डिेिी असते बघा 

…… आता पॅटनष म्हिजे काय तर कधी आकाशात एकत्र उडत जािारा पक्ष्याांचा र्वा, 

समुद्रफ़कनारी ओहोटीने वाळूत तयार झािेि ेक्डझाइन. . ह ेसगळे एक प्रकारचे पॅटनष आहते.  

  



जसे झाडाांवर फ़ुिाांची ककवा फ़ळाांची ककवा पानाांची माांडिी, नारळाच्या 

झावळ्या. रस्त्यावरचे क्डव्हायडर, हॉटेिमधीि चमचे व प्िेटची माांडिी, र्ाजीवाल्याांची 

ककवा फ़ळवाल्याांचे ठेि,े आईक्स्िम ककवा कपड्याांच्या ्कुानातिी शोकेस, बसचा चेहरा, 

स्ट्रीट िाई्स, कवायत करिारे पोक्िस ककवा क्वद्यार्ी, रेिवेची वाकून वाकून वाट 

पहािारे शेकडो चेहरे, रुळाांखािचे क्स्िपसष, पत्ते खेळिार् याांच्या हातातिे पांख्यासारख े

जुळविेिे पत्ते, पांलचर काढिार् याकड ेरचून ठेविेि ेटायसष. अहो सगक्ळकड ेसौं्यष असतेच 

आक्ि ते पाविोपाविी फ़्सायिा हव.े ते ज्यािा फ़्सते तो किाकार आक्ि बाकी सगळे 

जीवनाचा र्ार वाहिारे हमाि.  

 

 

आता वरच्या फोटोतच बघा ना की हा छताच्या आतल्या र्ागाचा वापर 

करण्यात आिाय … इर् े एखा्ा फ़्वा ठेऊन ही जर मी फोटो काढिा तर मागच्या 

बॅकग्राउांडमुळे ते अक्धक उठून येईि.  

  



Color 
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क्ाक्चत फोटोग्राफी मध्ये रांग ह े एक अस े माध्यम आह े ज्याची ्सुर् या 

कशाशीच तुिना होि े कठीि आह.े शाांत क्नळा आक्ि क्हरवा ह े रांग फोटोत बघताांना 

आपल्यािा एक स्र्ैयाषचा अनुर्व ्तेात. तसाच िाि आक्ि क्पवळा रांग आनां्, उत्सुकता 

आक्ि एकप्रकारची सकारात्मकता ्तेात. तसाच फ़कत्येक्ा सांपूिष फोटो एकच रांगत ठेऊन 

म्हिजे र्ोडलयात बिॅक अँड व्हाईट फोटो मध े एखा्ा वेगळाच रांग मधेच टाकिा तर 

फोटोिा एक वेगळीच झळाळी येते. म्हिजे र्ोडलयात काय तर रांगाचा नाट्यमय वापर 

फोटोमध ेब्ि घडवून आितो …. हल्िी तर फोटोशॉपमुळे आपि फ़कती छान ब्ि फोटोत 

घडवून आि ू शकतो. . तरीही क्नसगाषत अस े फ़कती सुां्र रांग आहते जे फोटोशॉप मध्येही 

पकडि ेकठीि आह े… म्हिुनच की काय क्नसगाषिा खरा किाकार म्हटिय ते खोटे नाही 

अस ेवाटून जाते …  

 

  



Texture 

 

 

 

 

टेलचर म्हिजे वीि. गुांतागुांतीचे बारीक पॅटनष.  

 

टेलसचर हा ही एक अक्वर्ाज्य र्ाग मानिा जातो फोटोग्राफीचा. अग्ी साध े

सरळ जरी टेलसचर असिे आक्ि नुसते त्या टेलसचरवर झूम जरी केिेना तरी तुम्हािा एक 

छानसे थ्री डाइमेसशनि फोटो क्मळाल्याचा र्ास होईि.              ,          , 

            ,        र           .  

आक्ि अग्ी तसाच िॉंग शॉट फोटो घेतानाही केवळ फक्त टेलसचर ब्िि े

तरी फोटोत फरक फ़्सू शकतो …. आता उ्ाहरांिच द्यायचे तर अशी जुनाट ्गडी क्चयाषचे 

कुां पि आक्ि त्यावर पावसाने र्ोड े शेवाळे जमििे े … ककवा मस्त पाऊस पडल्यावर 

श्राविात झाडाांनी नेसिेिा क्हरवा शािू आक्ि त्या बॅकग्राउांडिा काढििेा साधासा फोटोही 

खूप काही बोिून जातो की आपल्याशी ….  

ही फक्त त्या बॅकग्राउांडिा असिेल्या टेलसचरची फ़कमया नाही का? 

  



 

 

 

Photo 10 

 

मस्त शर् ऋतूत (ऑटम) ब्ित जािारे पानाांचे रांग आक्ि पानगळतीने 

जक्मनीवर पडिेिी पाने अस ेकाहीतरी डोळ्यासमोर आिायचा प्रयत्न करून बघा … चिा 

मीच म्त करतो र्ोडी … तो यश चोप्राचा महोबबते क्चत्रपट आठवतोय का … त्यामधे 

असििे ेशर् ऋतुमधीि मॅपिचे पडिे. अस ेमस्त िािसर छटा आििेा पान झाडावरून 

वारयाने गळून पडतय आक्ि त्याच झाडाखािी कोिीतरी तरुि म्हिजे शाहरुख खान हो … 

मस्त व्हायोक्िन वाजवतोय … आक्ि कानावर अशी एक सुां्र महोबबते धून येत असताांना 

तुम्हािा अश्याच एखाद्या सुां्रश्या टेलसचरचा फोटो कॅप्चर करायिा क्मळतोय …. अहाहा 

… क्वचाराांनी सुद्धा अशी मस्त वारयाची झुळुक पाठीमागून येऊन अांगावरून ्ोन 

तीन मॅपिची पाने सरकून गेल्यासारखे वाटत ेना … 

  



Symmetry 
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Symmetrical रचना म्हिजे जर वस्तू मधोमध ठेवून ्रु्ांगिी तर जशी ती 

उजवीकड े असेि तशीच समान डावीकड े फ़्सेि. म्हिजे र्ोडलयात क्चत्रकिेतिी 

मुक्तहस्तक्चत्र रचना. आक्ि अश्या प्रकारचे फोटो काढताांना तुम्ही रूि ऑफ र्र्डसष हा क्नयम 

ही वाकवु शकता आक्ि मधोमध हा फोटो काढू शकता. आता अश्या प्रकारची समतोि 

रचना तुम्हािा मनुष्यक्नर्षमत क्शल्प ककवा नैसर्षगक वस्तूतही सापडू शकते ककवा 

क्नसगाषतही. तसाच अश्या समतोि रचना बघता त्यातल्या तीव्र रेर्ा आक्ि गोिाकार 

अकाराांचाही क्वचार करावा िागतो. फोटोसाठी तुमचा सबजेलट क्जतका डोळ्याांना सुां्र 

फ़्सू शकतो क्ततकाच तो कॅपचर केल्यावर अक्धक सुां्र उठून येऊ शकतो.  

आता हा वरचा फोटो बघा मी अकबराच्या ्ीनन-ए -िाही रचना क्शल्पचा 

एक उत्तम नमुना आह.े त्यावरचे कोरीव काम आक्ि त्या क्शल्पाचा समतोि इतका सुां्र 

साधिा गेिाय की किाकाराची ्ा् द्यावीशी वाटते.  

  



Viewpoint 
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व््युपॉइांट हा असा एक घटक आह ेकी जो फोटोचा मूड एका झटलयात ब्िून 

टाकतो. त्यासाठी ह्या फोटोचा क्वचार करूया. ह्या फोटोतिा हा मिुगा बघा. फोटोचा 

अॅंगि  असा वरून घेतल्याने तो एक्म छोटासा वाटतो. पि हाच फोटो जर मी कॅमरा 

खािी पायाजवळ ठेवून वरती फोटो काढायचा प्रयत्न केिा तर तोच मिुगा खूप उांच वाटतो. 

म्हिजे फक्त व््यू ब्ििा तर फोटो मध्य ेबयाषचअांशी ब्ि घडून येतो.  

तुमचा फोटो काढण्याचा ्षृ्टीकोन हा तुमच्या ऑबजेलट वॉर अविांबून असतो. 

जर तुम्हािा तुमच्या फोटोतून एखाद्या झाडाची र्व्यता ्ाखवायची असेि तर झाडाच्या 

पार मुळजवळ कॅमरा पकडून वॉर फोटो काढा … झाड एक्म क्वशािकाय फ़्सिे आक्ि 

तसेच एखाद्या वस्तूिा छोटे ्ाखवायचे असिे तर वरून फोटो काढा म्हिजे तोच ऑबजेलट 

फार िहानसा फ़्सेि करून बघा … हीच आह ेफोटोची फ़कमया … 

  



 

Photo 13  

 

Background 

 

 

हा एकमेव असा रूि आह ेजो बर् याच्ा चाांगल्या चाांगल्या फोटोग्राफसष कडून 

मोडिा जातो. म्हिजे अनेक्ा सबजेलट आवडिा तर आपल्यािा मागच्या बॅकग्राउांडचे 

र्ानच रहात नाही आक्ि आपि पटकन फोटो काढून मोकळे होतो पि मागे बॅकग्राउांडिा 

मोकळी जागा नसेि आक्ि त्यात काही खटकिारे, चुकीचे, अक्धक ििवेधी, क्वर्यािा 

बाधा आििारे असिे तर फोटो ची मजा येत नाही. उ्ाहरि द्यायचे तर अनेक्ा आपि 

एखाद्या मािसाचा फोटो काढताना मागे अनेक मािसे येताना चािताना बोिताांना फ़्सिी 

(आक्ि त्यातिी एखा्ी व्यक्ती ’जास्तच आकर्षक’ असिी) तर त्या फोटोच्या मुख्य 

सबजेलटची रांगत कमी होते. मग अश्या वेळी तुम्ही अपेचषर वाइड ठेऊन मागचे बॅकग्राउांड 

बिर करून टाकू शकता. नाहीतर मग तुम्ही तुमच्या फोटोचा अॅंगि ब्िू शकता.  



बॅलग्राउांड ही न टाळता येिारी गोष्ट असते. बरेच्ा ती आपल्यािा हवी तशी 

क्नवडिे शलय नसते. त्यामुळे बॅलग्राउांडचा क्वचार करिां ह ेसोपां नसतां. बकॅग्राउांड कशी हवी 

ह े तुमच्या फोटोच्या सबजेलट वर ठरत.े म्हिजे र्ोडलयात फोटो काढताांना तुम्हािाच हा 

क्वचार करावा िागतो की तुम्ही जे बॅकग्राउांड वापरिां ते तुमच्या फोटोिा अक्धक रांगत 

आिेि की फोटो खराब होईि.  

बॅकग्राउांड हवे तसे क्मळवण्यासाठी, वेगवेगळ्या रठकािी उर्े राहून न फ़े्रम 

क्नवडिे, अांतर वाढवून झूम करून, मागची बाजू बिर करून पहािे, मुख्य क्वर्यावर 

प्रकाशझोत, फ़ोकस आक्ि फ़्िॅश याांचा वापर करिां, पोस्ट सेशन मध्य े काम करिां ह ेसवष 

करता येतां.  

बरेच्ा बॅकग्राउांडच अक्धक म्त्वाचे असते. जसे ताजमहािासमोर आपल्या 

व्यक्तीचा फ़ोटो काढि,े ककवा सशािा हातात धरून फ़ोटे काढि,े यात बॅकग्राउांड चाांगिे 

ठळक यायिा हव.े अशा वेळी ऍपचषर, शटरस्पीड, व्हाईट स्पसे या गोष्टींचा वापर करावा. 

  



 

Depth  
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डपे्र् म्हिजे खोिी. फ़ोटोिा क्त्रक्मतीय (three dimensional)   र    

           .                   र  . 

डपे्र् ही फोटोच्या बॅकग्राउांडवर सबजेलट वर अविांबून असते. म्हिजेच जर 

तुम्ही िॅंडस्केप फोटोग्राफी करताय तर तुम्हािा प्रत्येक गोष्ट ठळक फ़्सून येिे आवश्यक 

असत.े बॅकग्राउांड ठळक उठून येण्याकरता तुम्हािा अपचषरही वाढवावे िागते. पि हचे पॉटे्रट 

काढताांना मािसाचा केवळ चेहरा हा फोकस असतो. त्यामुळे अप्रेचर वाढवण्याची गरज 

नसते.  

             र        line techniques    र        .  
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फोटोग्राफीच्या क्नयमाांमधीि नॅचुरि फे्रम म्हिजे काही नैसर्षगक वस्तू वैगेरे 

नाही. तर अस े काहीतरी ज्याने फोटो शोर्नीय होईि. म्हिजे मग तुम्ही "नॅचरि फे्रम" 

म्हिून झाडाच्या पारांबयाांमधून एक ्शृ्य रटपित ककवा एखाद्या मस्त जयपुरी ्रवाजाच्या 

फे्रममधून बाहरेचा ्खेावा रटपिात की ती झािी नॅचरि फे्रम. अश्या एखाद्या गोष्टीचा 

समावेश ठेवून काढिेिा फोटो अक्धक नाट्यमय फ़्सतो. बघा प्रयोग करून … आता मी हा 

वरचा फोटो कसा घेतिाय बघा … टे्रनने कोकिात जाताांना अचानक पाऊस पडायिा 

िागिा आक्ि मी गाडीच्या क्खडकीतून हा वरचा फोटो रटपिा.  

                      ,         ,         ,     इ  र           

   र             .   र                                    र              . 

  



Orientation 

 

 

बरेच्ा नवक्शलया फोटोग्राफेसष ना फोटो उर्ा काढायचा मोह अनावर होतो 

आक्ि ते आजुबाजूिा र्ोडी मोकळी जागा न सोडता केवळ सबजेलट कॅप्चर करतात. त्याने 

होतां असां की तुम्हािा एक्डटटगच्या वेळी आजुबाजूिा जागा कमी राक्हल्याने फोटो िॉप 

करताांना अडचिी येतात 

… ज्यावेळी फोटो उर्ा 

घेि े िमप्राप्त असिे तर 

तो क्नक्चतच उर्ा 

घ्यावा आक्ि जर आडवा 

फोटो घेतल्याने त्याचे 

सौं्यष जास्त कॅप्चर होत 

असेि 

तर  क्नक्चतच आडवा 

घ्यावा … ह े

फोटोग्राफरने त्या त्या 

पररक्स्र्तीनुसार 

ठरवाव.े  
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Conclusion 

खूबसूरती ्खेनेवािेके नजरमें होती ह.ै Beauty is in the eyes of 

beholder. 

खरे म्हिायिा गेिे तर एक उत्तम फोटो कसा असावा ह े कोिीच अग्ी 

तांतोतांत समजावू शकत नाही. कारि प्रत्येकाच्या नजरेिा जे जस ेर्ावेि त्या प्रमािे त्याची 

व्याख्या ब्ित जाते … कधी कधी तर एखा्ा फ़ारसा क्वचार न करिार् या 

फोटोग्राफरिाही एक सुा्ं रसा फोटो क्मळून जातो … म्हिजे योगायोगानेच का असेना 

अग्ी पररक्स्र्ती अशी अनुकूि उर्ी राहते की फोटो चाांगिाच क्नघावा … 

ह्या र्ागात आपि फोटोग्राफी आक्ि त्यासाठी िागिारे क्नयम ह्यावर चचाष 

केिी … आता कुठिीही गोष्ट नव्याने क्शकायची तर त्याचे काही काय् ेकाही क्नयम ह ेतर 

असतातच … आक्ि चौकटी मध्य ेबसूनच ते क्शकायची एक गम्मत असते बघा. आता क्नयम 

म्हटिे की आपि नाक तर मुरडतोच … पि जर का ह ेक्नयम नीट समजून उमजून मुरडता 

आि ेतर हचे क्नयम आपि ेक्मत्र बनू शकतात … आपल्यािा फोटोग्राफीमध्य ेम्तही करू 

शकतात …. 

                 इ            र       .                   र 

इ  र                र      .   

अहो ही तर सुरवात आह े अजून तर आपल्यािा बरेच फ़कल्िे सर करायचे 

आहते … चिा तर मग … िागा बरे कामािा … 

  



 

वाचकक्मत्रमैक्त्रिीहो 

आपिे अक्र्प्राय हवेत. 

हर्षज पाटकर ह ेचाांगि ेछायाक्चत्रकार आहते यावर ्मुत नाही. त्याांच्या (व 

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

क्िहावां का? जर असां पसु्तक बाजारात आिां तर त्यािा वाचकाांचा प्रक्तसा् कसा असेि? 

तुमचां मत कळवा आक्ि श्री हर्षज पाटकर आक्ि ईरावती पाटकर याांचेकडून एक सुां्र र्टे 

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

शकाि. 

पत्ता : iraharsh@gmail.com 

छायाक्चत्रकार िेखकाांना आवाहन 

समर्ष राम्ासाांनी आपल्यािा साांक्गतिां आह,े की 

जे जे आपिाांसी ठाव े

ते ते इतराांसी साांगावे 

शहािे करून सोडावे 

सकळ जन 

फ़ोटोग्राफ़ी ही खुप कॉंप्िेलस किा आह.े एखाद्या चाांगल्या फ़ोटोकड े

डोळसपिे कस ेबघावे ह ेसमजून घ्यावे िागते. आता तर प्रत्येकच जि मोबाईिवरून फ़ोटो 

काढतो. पि प्रोफ़ेशनि ते प्रोफ़ेशनि. त्याची डपे्र्  व उांची समजून घेता यावी यासाठी 

आपल्याकडून म्त हवी. आपि ेक्नवडक फ़ोटो व त्यावरचे राइट अप आमच्याकड ेपाठवा. 

त्यावर ररतसर पुस्तक बनवून आपल्या अक्धकाराांसह ते प्रक्सद्ध करू. 

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

मोिाचे आहते. 

धसयवा् 

आपिे नम्र 

टीम ई साक्हत्य 



 


