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• चवनारू्ल्य चवतरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले वािून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडष करू शकता.  

• ह ेई पसु्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वािनाव्यचतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साचहत्य 

प्रचतष्ठानिी परवानगी घेण ेआवश्यक आह.े   
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एक संध्याकाळ : क्सडनी हार्षर क्िजच्या सोर्िीन े

 

 

कोरा करकरीि Nikkor D 300 S हािाि आिा आक्ि हाि क्िवक्िवायिा िागि.े 

एका पोरे्ट्रटच्या एनकाउंटरसाठी. खुप दिवसांपासून 

क्सडनीचा हार्षर क्िज जि ू मिा खुिावि होिा. 

आिापयंि हजारो कॅमेरांमध्य े जेरर्ंि झािेिा 

क्सडनीचा हा र्ििडं क्िज माझ्यासारख्यािा काय र्रं 
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वेगळी पोझ िऊे िकेि याचं काहूर माजिेि ं मेंििू. र्रं… मिा माझ्याही काही मयाषिा 

होत्याच की. ककर्हुना कॅमेरािा माझ्याहूनही… मी माझी 18-200 ची िेन्स चढविी 

भात्याि आक्ि क्नघािो मोक्हमेवर. 

हो हो… मोक्हमच असि ेिी. जेव्हा मी फ़ोटो काढायिा क्नघिो. अगिी मुघि सेनेचा 

िाफ़ा नसिा िरी आमचं एक मावळेवजा सैन्य आह.े मी, म्यान केिेिा माझा कॅमेरा, 

र्ट्रायपॉड, िोफ़वजा िेन्ससे, आक्ि र्ाकी र्रीच सारी उपकरि.ं र्रं… मी एकटा जाि नाही 

मोक्हमेवर. माझी र्ायको इराही असिे सोर्ि. क्िची क्र्चारीची एक क्नराळीच व्यथा 

असि.े माझ्या प्रत्येक िूटसाठी िी र्ट्रायपॉड सांभाळि, रॅ्ग सांभाळि, अक्सस्टंट, कम 

सल्िागार, कम हुजर् या, कम हुकूमिहा, कम क्प.आर. अिा अनेक भुक्मका पार पाडिे.  
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हार्षरच्या एनकाउंटर साठी रेकी करि सुयाषस्िा आधी िोनेक िास आम्ही पररसराि 

दफ़रायिा सुरुवाि केिी. मिा माझ्या मनाििा फ़ोटो साकारण्यासाठी सुयाषस्िाच्या 

आधीची वेळ क्नवडायची होिी.  सुयाषस्िाच्या आधी काही क्षि एक वेगळी झळाळी, एक 

सुंिर क्झिई क्क्षिीजावरून उमटि जािे, िी मिा रटपायची होिी. रािर त्या प्रकािाि 

क्िजिा नहािाना पोझ घ्यायिा िावायची होिी. त्याचं प्रक्िबर्र् पाण्याि एक गूढ आकृिी 

साकारिे, िे रटपायचं होिं. िहाक्वस रठकािी र्ट्रायपॉड िावून पाक्हिा. पि मनाििा फ़ोटो 

काही केल्या उभा राहीना.  

अखेर एक स्पॉट सापडिा. जरा मनासारखा. आक्ि उिरत्या सूयाषच्या प्रकािाि 

हार्षर क्िजचा पररसर मिा वेगळाच जािव ूिागिा. संध्येची एक वेगळीच मस्िानी धुंिी 
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जमा व्हायिा िागिी. हवा रवां िवां झािी.                      मािसं घराच्या 

दििेने परिू िागिी. िर काही वेगळ्या मस्िीििी         मािस ं घरार्ाहरे पडायिा 

िागिी. स्विःिा र्ेधुंि करायिा. रात्रीचा दिवस करायिा.                  .     

             . 

मिा माझी फ़े्रम िर सापडिी. पि िरीही काही िरी गवसि नव्हिं. 

क्नसटल्यासारख,ं चुकल्या चुकल्यासारख ंवाटि होिं. मग जािवि,ं फ़े्रममधि ंपािी फ़ारच 

गडि होिंय. प्रत्यक्षाि जरी नसि ंिरी. म्हिजे कॉंर्ट्रास्ट व्यवक्स्थि जमण्यासाठी मिा थोड ं

अजून थांर्ायिा हवंय. कॉंपोक्झिन उठाविार होण्यासाठी थोडा काळोख आक्ि थोडा 

मानवक्नर्ममि प्रकाि हवाय. म्हिजे वािावरिाििी िी धुंिी फ़े्रममध्य े नीट उिरेि. पि 
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सुयाषस्िानंिर खूप जास्ि थांर्ि ंिर मानवक्नर्ममि दिव्यांच्या प्रकािाि िी माझ्या फ़ोटोििी 

हवी असिेिी नैसर्मगक चमक मी हरवून र्सि होिो. थोडी चिक्र्चि झािी. अखरे 

सुयाषस्िानंिर अध्याष िासाने मिा हव े असििे े रंगांचे र्ॅिन्स जमि.े     िूटसाठी ियार 

झािो. 

आिा माझ्यासमोर नवाच प्रश्न उभा होिा. मिा त्या गडि अंधारािही प्रत्येक 

ऑब्जेलट, क्िच्या भावभावनासंह स्वच्छ दिसायिा हवी होिी. पि आिा प्रकाि माझ्या 

हािाि नव्हिा.                                          . िेव्हा गेम करायिा 

           उरि ंिटर स्पीड आक्ि अॅपचषर.  
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स्पष्टिे साठी िटरस्पीड कमी केिा. जास्िीि जास्ि गोष्टी फ़ोकसमध्य ेयेण्यासाठी मी 

अॅपचषर वाढविं. पि त्यामुळे कॅमेर् याने फ़ोटो कॅप्चर करायिा वेळ वाढविा. आिा, फ़ोटो 

ऑब्जेल्स जर िापष यायिा हव्याि िर अॅपचषर वाढवावे िागिे. साधारि F16 ककवा 

त्याहून थोड ेजास्ि. पि मी मात्र अॅपचषर F11 ठेवि ेकारि असे की हार्षर क्िज र्राच िांर् 

असून मध्ये पािी होिं. त्यानंिर िसुरा मुद्दा असा की                  त्या 

रेस्टॉरंटमध्य ेर्सििेी मािसं स्थीर नसून सिि हािचाि करि होिी. अिा वेळी मी कमी 

ठेविेल्या िटर स्पीडमुळे िी मािसे फ़ोटोि क्स्थर नसून केवळ भुिासारक्ख धुरकट आकृिी 

दिसिी असिी. परि अजून एक मुद्दा होिाच की फ़े्रममध्य ेअसिले्या प्रकािामुळे स्िो िटर 

क्स्पड्मध्य े फ़ोटो ओव्हर एलस्पोज म्हिजे भडक होण्याची क्भिी जास्ि होिी. मिा त्या 
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फ़ोटोमधिा क्जवंिपिाही हवा होिा. त्यामुळे र्रेच प्रयोग करून अखेर मी सहा सेकंिाचा 

िटरस्पीड ठेवून फ़ोटो काढिा. 

फ़ोटो फ़े्रमर्द्दि र्ोिायचं िर मुख्य ऑब्जेलट 

म्हिजे हार्षर क्िज हा फे्रम मध्ये वन थडष र्सवण्याचा 

प्रयत्न केिाय. मुख्य फोकस जरी क्िज असिा िरी 

फोटोिा क्जवंिपिा आिाय ह्या र्ेधुंि िरूिाईमुळे . 

वेगवेगळ्या प्रांिाचंी, धमाचंी िोकं इथ े एकाच वेळा 

एकत्र आिीयेि . एका कोपर् याि क्िघे      क्मत्र 

गळ्याि गळे घािुन       काढुन घेिाएि. त्या हार्षर 
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क्िजच्या खािी स्वि:च्या मैत्रीचा हा 

फोटो  आक्ि आठवि यािगार  

कर्ण्यासाठी एक िरी  फोटो         

  ……  

त्यांच्याच र्ाजुिा काही जि 

क्िज कड े आक्ि त्या पाण्याकड े नुसिेच 

पहाि र्सििे…े.. कसिसे े क्वचार  

डोलय़ाि घॊळवि  दकवा मग फक्त 

कोरड्या मनाने. . .  मनाची पाटी कॊरडी करुन नवीन रंगांना पाटीवर उिरवण्याची ियारी 

करिायेि……. काही जि चक्क त्या हार्षर क्िजिा पाठ करून आकािािि ेिारे मोजिायि. 
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दकिी  छान वाटिं ना ह े असं                                           

        …                                                        

       …                       ,                    … 

                                                    …           

                                                                           . 

..        र् यां                      .                               

    …                               …      …                          

                    …                  . 
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   र् यां                                

        ,                ,                          

             ?                                     

                                …               

                                             … 
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                                       … 

                                   .  
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