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அ��த�க���� ப�� ஒள��தி���� ‘ெச�ட�'

ப. ெஜகநாத�

கா�ய�� ஒள��பட�க� எ��ப� எ�ப� அ�ைம� காலமாக� ெப�கிவ�� ெபா��ேபா��.

வசதி பைட�தவ�க�, �ஜி�ட� எ�.எ�.ஆ�. ேகமரா�க� வா�கி, அதி� �ழ� ந�ள�தி�

ெப�ய ெப�ய ெல��கைள� ெபா��தி� படெம��பைத��, ஓரள� வசதி��ளவ�க� சிறிய

�ஜி�ட� ேகமரா�கள���, வசதிய��லாதவ�க� ைக�ேபசி ேகமரா�கள��மாக ஏேதா ஒ�

வைகய�� படெம��பைத வழ�கமாக ைவ�தி��கிறா�க�.

ப��ன�, தா�க� எ��த பட�கைள �க�லி��, �வ��ட���, ச�க வைல�தள�கள���

ஏ�றி� த�கள� ந�ப�க����, இ�த உல���� கா�ப��ப� வழ�கமாகிவ��ட�.

உடன�யாக ‘ைல�'�கைள வா�கி� �வ��த ப��, இ�த� பட�க� வைல�ப�க�கள�� அ�

ஆழ�தி� ெச�� ேத�கிவ��கி�றன.

த�ேபாைதய �ழலி� எ�த வைக ேகமராைவ�� ைவ��� கா�ய��கைள (ைக�ேபசி

ேகமரா�கைள�� ேச����தா�) ஒள��பட�க� எ��பவ� அைனவ�ேம கா�ய�� ஒள��பட�

கைலஞ�க�தா� (Wildlife Photographers). உய��ன�கைள ம��ேம ஒள��பட�க� எ��காம�

இய�ைகயான வாழிட�கைள�� நில�பர��கைள�� படெம��பைத இய�ைக ஒள��பட�

கைல (Nature photography) எனலா�. என��� கா�ய��க����, அவ�றி� வாழிட�க����,

�����ழ���� ஏ�ப�� பாதி��கைள ஒள��பட�க� �ல� பதி�ெச�வைத இய�ைக�

பா�கா�� ஒள��பட�கைல (Conservation photography) எனலா�.

அ��ம�ற�, ல�ச�

தம� ெசா�த வ���ப���காக இ� ேபா�ற ெபா��ேபா��கைள� ெதாட�வ� ந�லேத

எ�றா��, நா� எ���� இய�ைக சா��த, கா�ய�� ஒள��பட�க� இய�ைக பா�கா�����

ஏேதா ஒ� வைகய�� உத�� வைகய�� இ��தா�, நா� ெச��� ேவைல�� ஓ� அ��த�

இ����. அ�ப�ேய உதவ� ெச�யாவ��டா���ட நா� எ���� பட�களா�, இய�ைக���

கா�ய��க���� எ�த� ெதா�தர�� ஏ�படாம� பா����ெகா�வ� அவசிய�. ேந�ைம�ட�

இ��ப� மிக�� அவசிய�. ந� வ���ப���� ஏ�றவா� பட�க� அைமய ேவ���

எ�பத�காக� ���� வழிய�� ெச�வ��, அ��ம��வ�� ச�ய�ல.

�ைறய�ற வைகய�� கா�ய�� ஒள��பட�க� எ��க�ப�வத��� பல உதாரண�கைள�

ெசா�லலா�. ஒ� �ர�கி� பட�ைத எ��க �ய��ேபா�, அ� ந� ேகமராவ�� ப�க�

தி����வைர கா�தி��� ப�� படெம��பேத ச�. அ�ப�ய��லாம� அ�த� �ர�ைக�

சீ��� தி��ப�� பா��க ைவ�ேதா, அவ���� உணைவ� கா�� ந� ப�க� வரவைழ�ேதா

கா�� யாைனக��� மிக ெந��கமாக நி�� ேபா� ெகா���
ஃேபா�ேடா எ����ெகா��� உ��� ம�க� பட�:
ேம�ேமாக�

இ�ெதாட�� ‘பஷ��� ��மி� க��' க��ைரய�� வ�த பட�தி�
��மி� க�கி� தைலைய மர�கிைள ெதா���ெகா��
அ�க�கி� ��மி ச�யாக� ெத�யாம� இ��த�. அ�த�
கிைளைய ெம�ெபா�� �ல� ந��கிய ப�ற�. பட�: ப.ெஜகநாத�
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படெம��ப� ச�ய�ல.

மய�க ம���

ஒ� உய��ன�ைத அத� ���� ைவ��� படெம��ப� பல நா�கள��

தைடெச�ய�ப���ள�. ���ன�கி� ெச�� படெம����ேபா� ஏ�ப�� ஒலிமா� ம���

ஒள��பட�கார�க� ெபா��ப��றி (பட� ந�றாக அைமய ேவ��� எ�பத�காக) ��

இ���� இட�தி� த�ைமைய மா�றியைம�பதா�� பல ேவைளகள�� பறைவக�

அைடகா�க�படாத ��ைடகைளேயா, உண��ட�பட ேவ��ய ���கைளேயா

வ���வ���� ��ைடவ��� அக�� வ��கி�றன.

சில� இரவா�கைள� படெம����ேபா� அதிநவ�ன� ெசய�ைக ஒள�உமிழிகைள (flash)

அ��க� பய�ப���கி�றன�. இவ�ைற� �ைறவாகேவா அ�ல� த�ேபா� வ��

அதிநவ�ன� ேகமரா�கள�� இ���� High ISO வசதிைய� பய�ப��தினாேலா இரவா�கள��

க�க��� ஏ�ப�� பாதி�ைப� �ைற�க ����. சில� தா� படெம��க ேவ��ய

(தவைள, ப�லி, ஓணா� �தலிய) உய��ன�கைள ஓ�ட�திலி��� ப���� வ��,

அவ����� சிறிய அளவ�� மய�கம��� ெகா��� வ��கி�றன�. தம� ேதைவ�ேக�ற

ப��னண�ய�� அவ�ைற ைவ��� படெம��கேவ இ�த ேவைல. சில� அ�ய மல�கைள�

ெச�கள�� இ��� ெகா�� வ����ேகா, ���ேயா��ேகா எ��� வ�� படெம��கி�றன�.

ஃேபா�ேடா ேமாக�

சாதாரண �ஜி�ட� ேகமரா ைவ�தி��பவ�கள�� சில� அதிநவ�ன ேகமரா�களா� எ��க�ப�ட

ஒள��பட�கைள� பா���வ���, அைத� ேபாலேவ அவ�கள� பட�க�� இ��க ேவ���

என எ�ண� ேந�ைமய�ற, பா�கா�ப�ற வழிகள�� பட� எ��கி�றன�. உதாரணமாக

அ�ைமய�� சில� தம� சிறிய �ஜி�ட� ேகமரா, ைக�ேபசி ேகமராைவ� ெகா��

அைமதியாக நி�றி���� யாைன� ��ட�தி� அ�கி� ெச�� படெம��க �ய�றன�.

இ�ப�� ெச���ேபா� யாைனக� எ��சலைட�� தா�க ய�தன���� வா���க� அதிக�.

அவ�ைற� சீ��வ� ம��ம�லாம�, அைவ ஒ� ேவைள தா�க வ�தாேலா அ�ல� தா�கி

அவ�க��� ஏேத�� ேந��தாேலா பழி வ��வ� எ�னேவா யாைனக� ம��தா�.

அத�த� த�வ���ப� (self-obsessed) மி��த இ�தைல�ைறய�ன� சில� ெச�ஃப�கைள� சில

கா��ய��க�ட� எ����ெகா�ள வ����கிறா�க�. அ�ைமய�� ஒ� வைரயா���

கா�கைள வ��க�டாயமாக� ப���� இ���� த��ட� நி�க� ெச�� ெச�ஃப� எ��க

�ய�ற ஒ� ���லா� பயண�, அ�வழிேய ெச�ற வன��ைற அதிகா�ய�ட� ந�றாக

வா�கி� க���ெகா�டா�.

ெதாைல�� ெபா�ைம

கா�தி��� படெம��த� கா�ய�� ஒள��பட�கைலய�� ஒ� ��கிய அ�க�. ஆனா�

வ�தவ�தமான ேகமரா�க��, இய�ைக ஆ�வல�க�� ெப�கி வ�� இ��ழலி� பல�ட��

இ�த� ப�� இ�லாம� ேபாவ� கவைலயள��கிற�. இ� �றி�த வ��வான க��ைரகைள�

தியேடா� பா�கர� உய��ைம மாத இதழி��, �. பாரதிதாச� ��ல� �����ழ�

இதழி�� “கா�ய�� �ைக�பட�கைலயா? ெகாைலயா?” இத� மா�� - ஏ�ர� 2014)

எ�தி��ளன�.

என��� அைன�� ஒள��பட�கார�க�ேம இ�ப�ய�ல. ெபா��பாக� ெசய�ப�� பல�

இ��க�தா� ெச�கிறா�க�. இய�ைக ஒள��பட�கைலய�� ெபா��ப��� ெசய�ப�வதி�

ேம�ெசா�னைவ ஒ� வைக. படெம��த ப�� ெச��� அ��ம�ற�க��,

ேந�ைமய��ைம���ட உ��.

ஆ�, படெம���� கண�ன�ய�� இ��, சில ெம�ெபா��களா� பட�கைள அழ�ப���வ�

அைனவ���� ெத��தேத. ஒள� �ைறவாக இ��தா� அைத� ச�� அதிக�ப��தி��, சில

வ�ண�கைள அதிக��க��, �ைற�க�� ெச�� பட�ைத ெம����வ�

ஒ���ெகா�ள�ப�ட ெசயேல. என���, சில� அள��� ம�றி� ெச��வ��கி�றன�.

வலி�� தி���த�

உதாரணமாக ஓ� அழகான நிலவைம�ைப� படெம����ேபா� அதி� பல ேவைளகள��

த�தி�க�ப�� ெதாடேரா, மி� ேகா�ரேமா இ��ப� த�ேபாைதய �ழலி� இய�ேப. ஆனா�

ெம�ெபா��கைள� ெகா�� அவ�ைற அ�பட�திலி��� ந��கிவ��கி�றன�. இ� ச�யா

எ�� ேக�வ��� ��� வைககள�� பதிலள��கலா�. அ�த� பட�ைத� ெப��ப��தி



அ�சி�� நம�காக ம��� ந� வ���� மா�� ைவ�� அழ� பா��தா�, அ�ப�� ெச�வதி�

தவறி�ைல.

ஆனா�, இ�பட�ைதேய ஓ� ஒள��பட� ேபா���� அ����ேபா� தி��த�கைள� ெச��

அ���வ� �ைறய�ல. ஒ� பட�ைத அ�ப� அ����ேபா� ��ேப இ� ப�றி� �றி,

அ�சி� வ��ேபா� அ�பட�தி� கீ� "பட� ெசய�ைக �ைறய�� ெம�ேக�ற�ப���ள�"

என அைனவ���� ெத�வ��ப� கடைம. இ� ேபா�ற ப��தலா�ட�க� இ��பதாேலேய

ஒள��பட� ேபா��கள�� இ�ேபா� ‘RAW' வைக பட�கைள� ேக�கி�றன�.

Art Wolfe எ�� �க�ெப�ற இய�ைக ஒள��பட� கைலஞ� 1994-� கா�ய��, இய�ைகயான

வாழிட�கள�� அழகிய பட�கைள� ெகா�ட 'Migration' எ�� �ைல ெவள�ய��டா�. இர��

ஆ��க� கழி�� அ��லி� பதி�ப��த பல பட�க� �ஜி�ட� �ைறய��

மா�ற�ப����த� க�டறிய� ப�ட�� வ�ம�சன���� ஆளானா�. வ���திைரக�

அ�க�ேக ெந��கமாக நி�ப� ேபா�ற அ�ைட� பட�ைத� ெகா�ட� இ���.

உ�ைமய�� அைவ ெந��கமாக அைம�தி��கவ��ைல.

பட�தி� இ��த ெவ�றிட�ைத வ���திைர� பட�கைள இ�� அவ� நிர�ப�ய���தா�. இைத

அவ� �ஜி�ட� வைரபட� (Digital Illustration) எ�கிறா�. இ� ேபா�ற morphing, cloning ெச�தா�

அைத அ�பட�தி� கீ� அறிவ���வ�ட ேவ���. அழகாக� ெத�ய ேவ��� எ�பத�காக

இய�ைகய�� இ�லாதைத� பட�கள�� மா�றியைம�ப� �ைறய�ல. இதனா�

இய�ைகய�� இ�ப��தா� இ���� என� ெபா�ம�க��, வள�� இய�ைக ஆ�வல�க��

தவறாக நிைன��� வா���க� அதிக�.

எ� அவசிய�?

இ��� சில� அைட�� ைவ�க�ப�ட இட�கள�� இ���� உய��ன�கைள இய�ைகய��

இ��ப� ேபால� படெம��� அைனவ�ட�� பகி��� ெகா�கி�றன�. இய�ைகயான

வாழிட�க���� ெச���ேபா� அ�� நா� பா���� அழகிய நில� பர��கைள��,

வாழிட�கைள��, கா�ய��கைள��, அழகிய �ைறய�� படெம���� கா��வ� �ற�லகி�

பா� பல��� நா�ட� ஏ�பட உத�� எ�ப� உ�ைமேய. என���, நட�� உலகி�, பல

கா�ய��க�� அவ�றி� வாழிட�க�� ��ைமயாக அழி��ேபா�� நிைலய�� உ�ளன.

�����ழ� நா��� நா� சீ�ெக���ெகா�ேட வ�கிற�. இ�ேவைளய���, அழகிய

பட�கைள ம��ேம எ����ெகா����ப� ந�லதா? இய�ைகைய� கா�பா�ற ந�மா�

இய�றைத� ெச�யாம�, படெம��� ரசி��� ெகா����ப�, அழகா? ஒ� பட� ஆய�ர�

வா��ைதக���� சம� எ�ப� உ�ைமதா�. நா� வ����� இய�ைகைய� கா�பா�ற

ேகமராைவ�� ெகா�� ேந�ைமயான �ைறய�� படெம���, யதா��த�ைத�� ந�

பட�கள�� பதி� ெச�வ� ந�ல மா�ற���� வ��திடலா�, இய�ைகைய� பா�கா���

ஒள��பட� கைலேய இ�ேபாைதய அவசர, அவசிய� ேதைவ.

க��ைரயாள�, 

கா��ய�� ஆரா��சியாள�

ெதாட����: jegan@ncf-india.org
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