
  

हर्षज पाटकर                             इरावती पाटकर  



क्लिक-4 

 

हर्षज पाटकर 

इरावती पाटकर 
 

 

 

ई साक्हत्य प्रक्तष्ठान 



पुस्तकाचे नाांव  : क्लिक-5 

छायाक्चत्रकार : हर्षज पाटकर 

िेखन, शब्ाांकन : हर्षज पाटकर, इरावती पाटकर 

iraharsh@gmail.com 

Website:- www.touchthroughlens.com 

 

 https://www.facebook.com/Touchthroughlens 

 

(ह्यात फोटोग्राफी सां्र्ाषतीि काही शब्ाांचा वापर मुद्दाम इांग्रजी ठेविा आह ेआक्ि सोबत त्याचा मराठी 
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• क्वनामूल्य क्वतरिासाठी उपिबध.  

• आपिे वाचून झाल्यावर आपि ह ेफ़ॉरवडष करू शकता.  

• ह े पुस्तक इतर वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यक्तररक्त याचा इतर 

कोिताही वापर करण्यापुवी ई साक्हत्य प्रक्तष्ठानची िेखी परवानगी आवश्यक आह.े  

  



 

क्लिकचा हा र्ाग 

माझ्या शरीराचा एक र्ागच बनिेल्या 

माझ्या िाडलया 

कॅमेर् यािा 

अपषि 

-हर्षज  
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अजून एक टेक्निकि र्ाग बघून क्ाक्चत तुमच्या मस्तक पटिावरीि मोकळी 

जागा आठ्ाांनी घेतिी असेि पि एखा्ी गोष्ट क्शकताांना प्रॅक्लटकिच्या जोडीने र्ोडी 

क्र्यरीही वाचवीच िागते.. अग्ी काही क्र्यरी घोकत बसायची गरज नाही हो; पि र्ोडी 

वाचून घेतिी की पुढच्या वाटचािीत वाटाड्या म्हिून नक्कीच उपयोगािा येऊ शकते. आता 

्ोन प्रमािात हाइड्रॉजन आक्ि एक प्रमािात ऑक्लसजन एकत्र आि ेकी पािी तयार होिार 

ह े आपल्यािा माहीत आहचे की… म्हिून काही प्रत्येक वेळी आपि पाण्याच्या प्रत्येक 

र्ेंबािा H2O  असे म्हित नाही पि आपल्यािा ह ेगक्ित माहीत असत.े तसांच फोटोग्राफीचे 

ह े तांत्र क्शकताांना र्ोडी ताांक्त्रक क्श्ोरी चाखुन घेतिी की बाकीचा फडशा पाडायिा 

क्नकतीसा हो वेळ  िागतोय.  

  



तसां बघायिा गेिां  तर कॅमेरा काय आह े आपल्यासाठी?. तर  एक साधांसां  

मशीन. पि ह्याच मक्शनची खुबी ही आह ेकी जे तुम्हािा स्वप्न बघायिा क्शकवते…. आक्ि 

तुमच्या स्वप्नीि प्रक्तमा इतराांपयंत पोहोचवून तुमचे क्वचार बोिके करते. म्हिजे बघा ना 

की तुम्हािा एखाद्या मािसािा साांगायचय की अरे मी आज असां एक  ्षृ्य पाक्हिे ज्यात 

पानाांचा रांग क्पवळसर िाि होता… आक्ि वाऱ्याच्या मा्ं   झुळूकीनेही  ३-४ पाने हळूवार 

पडायची… बरोबबर त्या झाडाच्यापाठी िाांबवर कुठेतरी एक डोंगर… त्यातून वाहिारा 

झरा  आक्ि ह ेसगळे इतके सुां्र… नुसते डोळ्यात साठवून ठेवण्यासारखां ; की आता तुिा ह े

सगळे पाहायिाच हव े रे… पि तुम्ही क्नकतीही साांक्गतिेिां  तुमचा क्मत्र कसां  अनुर्वू 

शकेि..? तुमच्या फोटोतून तुम्ही क्न्ान पूिष नाही तरी फुि ना फुिाची पाकळी तर ्ाखव ू

शकताच  की… त्यामुळे कॅमेरा ह ेजरी यांत्र असि ेतरी तुम्ही जो अनुर्व िोकाांना ्ाखवाि 

तोच खरा … नाही का ? 

  



आता क्लिकच्या मागीि र्ागात आपि कॉंम्पोक़्िशन म्हिजेच रचना ककवा 

फोटोची  माांडिी कशी असावी, कुठल्या गोष्टींचा क्वचार केिा जावा ह्या सवष बाबींचा 

क्वचार केिा. आक्ि क्लिकच्या ह्या र्ागात आपि ताांक्त्रक्षृ्या फोटोमध्य े काय सुधारिा 

करता येतीि ह्याचा क्वचार केिा. आपल्यासारख्या सवषसामान्य  मािसाांची ही अपेिा 

असत ेकी मी कुठल्याही वेळी कॅमेरा हातात घेतिा तरी मिा एक सारखाच फोटो क्मळािा 

पाक्हजे. म्हिजे फोटो अक्जबात बनष होता कामा नय.े ककवा ओवर एलसपोज़्ड होता कामा 

नय.े आक्ि तुम्हािा अस ेवाटत ेकी माझ्या  कॅमेरामध्येही सगळी सेट्टिंग्स असायिाच हवीत 

आक्ि  खरां तर आहतेच  आक्ि मिा डोलयािा ताप न ्तेा एक मस्त फोटो क्मळिार आह.े 

तुमची ही गोड कल्पना काही प्रमािात बरोबरही आह.े कारि प्रत्येक कॅमेरामध्य ेएक “ऑटो 

मोड” असतो आक्ि त्या ऑटो मोडवर सेट्टिंग ठेऊन फोटो काढिा तर तो काहीअांशी 

आपल्यािा ऑटोमॅरटक सेट्टिंग्स ्ऊेन फोटो तुिनेने खूप सुधाररत प्रकारात येतो.  

  



तरीही ह्या ऑटो मोडचेही काही क्िक्मटेशन्स असतात. म्हिून जर आपि 

स्वतःिा हव ेतस ेसेट्टटग्स करायिा हवेत. कायम ऑटोवर राहू नय.े तर मग असां असिां  तर 

आपिच ह े टेक्निक क्शकून घेतिां  आक्ि अांगवळिी पाडि े तर क्नकती फाय्ा होईि ना… 

क्नकतीही झािां तरी आपिा में् ूकॅमेर् याच्या में्हूून अक्धक षार्ार असतो. असतो ना? 

आत्तापयंत  मागीि सवष र्ागात मी एकच गोष्ट साांगत आिोय की फोटोग्राफी 

म्हिजे केवळ प्रकाश आक्ि रचना. व्यवक्स्र्त जुळिेल्या ताांक्त्रक गोष्टीतून तुम्हािा उत्तम 

फोटो क्मळत जातात. उत्तम फ़ोटो म्हिजे आपल्या डोळ्याांना जसे क्न्सिे तसाच आििेा 

फ़ोटो. तो तसा यावा यासाठी एलस्पोजर महत्त्वाचे. तीन मुख्य  गोष्टी एलसपोझरच्या कमी 

जास्त प्रमािासाठी कारिीर्ूत आहते त्या म्हिजे   अॅपचषर,  शटर आक्ि आइ एस ओ …  

आता आपि बघुया ह्या तीन  प्रकाराांचे कायष नक्की कशाप्रकारे चाित.े ते 

त्याांच्या र्ूक्मका वैयक्क्तकपिे  कश्या क्नर्ावतात आक्ि एकत्र  आल्यावर त्याांच्यामध्य ेकाय 

ब्ि जािवतात.  



अॅपचषर: 

आपल्या डोळ्याांसमोर पापण्या असतात. जेव्हा अक्तशय उन्हात आपि जातो 

तेव्हा डोळे बाररक क्नकिक्नकिे करतो. कारि आपल्यािा अक्तप्रकाश सहन होत नाही. खुप 

प्रकाश असिा की ्शृ्य धुरकट होते. नीट शापष क्न्सत नाही. या पापण्याांचां काम कॅमेर् यात 

अॅपचषर करतां. 

कॅमेरामध्य ेजे एक र्ोक असत े त्यातून प्रकाशाचे क्नयांत्रि (कां ट्रोि) करण्याचे 

काम अॅपचषरचे असते. त्याचप्रमाि ेतुमचा सबजेलट फोकसमध्य ेआह ेकी आउट ऑफ फोकस 

ह ेकामही अॅपचषरकड ेिागिेि ेअसत.े  आता ह ेअॅपचषर कस ेमोजायचे त्यािा एफ-स्टॉप (f-

stop) असे म्हितात. उ्ाहरिार्ष f फ २.८ , f फ ५.६. आता तुम्हािा इतके प्रवचन साांगून 

गोंधळून टाकण्यापेिा मी तुम्हािा एखाद्या सहज प्रत्यक्िकातुनच पटवून ्तेो.  

  



आता ह्या खािीि क्चत्रातून तुम्हािा मी काय साांगायचा प्रयत्न करतोय ह ेअक्धक चाांगि े 

समजू शकेि.  

तुम्हािा एक गोष्ट ििात येईिकी “मोर िाइट इन कॅमेरा” असे क्िहीिेल्या ओळीच्या 

खािीि ओळी  वाचिे  करठि जात.े त्या मागचे कारि इतकेच  की जेवढा  “ फ “ नांबर ककवा अॅपचषर कमी 

तेवढा  तुमचा सबजेलट कमी फोकसमध्ये  असतो आक्ि जेवढे अॅपचषर ककवा “ फ “ नांबर जास्त तेवढा  

सबजेलट फक्त  फोकसमध्य ेअसतो. अॅपचषर ह ेप्रकरि नक्की काय आह ेह ेआता आपि फोटोच्या माध्यमातुन  

समजून घेऊ: 

  



खारूताई खारूताई कुठे तुझ ेघर…..  

त्या क्तर् ेबागेमध्ये आांबयाच्या झाडावर……….  

   

आता ही खारुताई  आह े ह े तर आपल्यािा माक्हतच आह े आक्ि  क्तच्या डोळ्यातिी 

चमकही क्न्सत आह.े  



एखाद्या फोटोचे सौं्यष जपण्यासाठी  योग्य   ते अॅपचषर ह े क्जतके आवश्यक 

असत ेक्ततकेच महत्वाचे असत ेबॅकग्राउांड आक्ि  फोरग्राउांड. म्हिजेच सबजेलटच्या मागची 

आक्ि पुढची जागा…   बॅकग्राउांड आक्ि फोरग्राउांड मधीि अांतर क्जतके जास्त  क्ततका 

फोटो जास्त उठून येतो. ह्या  फोटोमध्य े बघा  खार भर्तीच्या  अग्ी  जवळ  आह.े त्यामुळे  

ती फोटोमध्य ेस्पष्ट  क्न्सत  आह.े  बॅकग्राउांड िा असििेी झाड े मात्र बरीच ्रू असल्यामुळे  

क्न्सत नाहीएत. ह्यासाठी  वापरििे ेसेट्टिंग आह ेअॅपचषर f/५.६ शटर १/१५ आइ एस ओ 

२००.   

आता आपि फोटोसाठी क्नवडिेिा सबजेलट आक्ि त्याची बॅकग्राउांडमध्य े 

असिाऱ्या  अांतरािा समजून घेण्यासाठी अ़ूिन एक उ्ाहरि बघिार आहोत. त्यासाठी  हा 

फ़ुिाचा फोटो बघुया. ह्यासाठी  मी एक वेगळा अँगि पकडायचा प्रयत्न केिाय आक्ि  

ह्यातिां  बॅकग्राउांड आक्ि  सबजेलट मक्धि अांतरही कमी ठेवायचा प्रयत्न केिाय आता 

तुम्हािा हा फरक जािवू शकेि… 



 

  

सेट्टिंग्स अॅपचषर f/५.६ शटर १/३२०  आक्ि आय इस ओ २००;  

  



आता हाच जर फुिाचा फोटो बाक्घतिात तर हा फोटो फ़ुिाच्या वरुन  घेतिेिा; तसांच 

फुि आक्ि पानाांच्यामध्ये काही फारस े अांतरही नाक्हए. हो की नाही? त्यामुळेच की काय मागच्या  

बॅकग्राउांडिा ही पाने फारशी ठळक तर नाहीच आहते पि  आपल्यािा क्डसटॅ्रलट करताहते. हचे जर तुम्ही 

खािचा फोटो बघा. तस े म्हटि े तर फुि तर तेच  आह े तोच रांग आक्ि तीच  पान े सगळे तेच तरीक्ह 

काहीतरी वेगळां. हा फोटो मी फार वरुन, ककवा  फार ्रुून  असा न घेता आय-िेवििा घेतिा आह.े फुि 

आक्ि बॅकग्राऊँड हयात पुरेसां  अांतर असल्यामुळे सगळां कसां छान जुळून आल्यासारखां.  त्यासाठी सेट्टिंग आह े

अॅपचषर  

f /५.६ शटर १/३२० आइ एसओ २००.   

  



आता तुम्ही  पुन्हाः एक्ा ह े्ोन्ही फोटो आक्ि   सेट्टिंग बघाि तर तुम्हािा ििात येईि  

की हयात सेट्टिंग अजीबात न हिवता फक्त  अँगिमध्ये  ब्ि केिा तर फोटोमध्ये ब्ि घडून येऊ शकतो. 

आता अँगिक्वर्यी तर आपि आपल्या क्लिकच्या आधीच्या  र्ागात सक्वस्तर बोििोच आहोत की. 

  



आता अ़ूिन एक असांच उ्ाहरि बघुया ज़्यातून ही अॅपचषरची  जा् ूसमजून 

घेि े  सोपे जाईि. कश्या प्रकारे कमी “फ” नांबर म्हिजे कमी अॅपचषर फोटोमध्य ेकाय ब्ि 

करतो आक्ि  जास्त  “फ” नांबर काय ब्ि करतो. तशी तर ह्या फोटोची आिखी एक गम्मत 

म्हिजे मध गोळा करायिा आििेी क्ह मधमाशी आपिां  काम क्नकती क्नयमाने करतेय... 

खरतर ह्या गोष्टी आपि क्नसगाषकडूनच क्शकायिा हव्या नाही का? ह े र्डररपु आपल्या 

मनुष्यािा का क्मळािे हो… तसे बक्घति े तर प्राण्याांचा मात्र एकच स्वर्ाव, एकच धमष 

असतो नाही का? … म्हिजे आपल्यािा परमेश्वराने बुद्धी हा घटक बहाि केिाय तोच मुळी 

आपि बरेच्ा चुकीच्या गोष्टींना वापरतो… खरांच क्नसगाषकडून खूप काही क्शकू शकतो 

आपि … 

  



 

  

कमी अॅपचषर ठेवून  काढिेल्या  फोटोच े सेट्टिंग्स फ/5.6 शटर 1/400  आइ इस ओ 200. 

  



 हा फोटो बघताांना एक गोष्ट  ििात येत े  ती म्हिज े  बॅकग्राउांड कशी आउट ऑफ साइट 

असल्यासारखी जािवते.  आपल्या सबजेलटचा  आक्ि  बॅकग्राउांडचा  तािमेि बसत नाक्हए. परत ती एकाच 

रांगात आह.े  

आता जर अॅपचषर ककवा “फ” नांबर जास्त ठेवल्याचे  उ्ाहरि म्हिून  हा खािचा फोटो 

पहा. ह्यासाठी  वापरिेिे सेट्टिंग आह े f/३६.० शटर १/१० आइ इस ओ२००. आता बघा मी आधी 

सांक्गतल्याप्रमाि ेकश्या प्रकारे जास्त अॅपचषर ठेवल्याने  कमी प्रकाश कॅमेरा मध्ये येतो…… 

आता तुमच्या ह ेििात आिांच असेि की कसा अॅपचषर नांबर जास्त  असेि तर कमी प्रकाश 

कॅमेरा मधुन परावर्ततत होतो.. शटरमध्ये ब्ि करून  आपि योग्य  तो फोटो क्मळवू  शकतो. आता हा 

खािी ्ाखविेिा फोटो बघा. हयामध्ये फुिाचा म्हिज े  आपल्या सबजेलटच्या मागे जाळीच े  कुां पि  आह े

आता अधीच्या फोटोमध्येही सबजेलटच्या पाठी हीच जाळी होती परांत ु  फ़ोटोमध्ये आपल्यािा  ती क्न्सत 

नाहीय ेह्या मागचे कारि इतकेच की आपि ह्या खािच्या फोटोसाठी  कमी अॅपचषर ठेविेि ेआह.े तसांच 

काही प्रमािात फोटोतीि र्ाग बिर सुद्धा झािाय  अर्ाषतच ह े शलय झािांय  ते केवळ कमी शटर 

स्पीडमुळेच ह े वेगळां  साांगायिा नकोच…..  



  



शटर स्पीड: 

शटर म्हिज ेअग्ी सोप्या शब्ात  साांगायचां तर आपि ज ेबाजारात गेल्यावर  ्कुानािा 

बघतो त ेशटर. आपि म्हितो ना आरे आज शटर बां् होत े्कुानाचे. अग्ी तसांच काहीस ेफोटोग्राफीच्या 

र्ार्ेत साांगायचां तर….  कॅमेरामध्ये  ह ेशटर नेहमीच बां् असते जोपयंत तुम्ही बटि क्लिक करत नाही. 

क्लिक केल्यावर शटर उघडते आक्ि प्रकाश एकक्त्रत अॅपचषर च्या र्ोकातून प्रवास करत जातो. ह े क्नट 

समजून घेण्यासाठी  आपि खािीि माक्हती बघुया: 

  

  



शटरचां  खरखरुां  काम एकतर फोटो बिर करिां  ककवा ती गोष्ट  फ्री़ि करून  

कॅमेरात साठविां. त्यामुळां  शटर क्जतका  प्रर्ावी ककवा जि् असिे क्ततलया  प्रर्ावीपि े 

ते फोटो कॅप्चर करेि. जस ेकी शटर स्पीड १/११सेकां ्. अग्ी छोयाश्या गोष्टीची हािचाि  

सुद्धा  फोटो बिर ककवा पूसट करू शकते. आपि क्नकती्ा  गु्रप फोटो मध्य े  ह ेबघतो बघा. 

सगळे स्तबध उर् े असताांना अचानक कोिाचा हात  हििा आक्ि फोटो क्लिक झािा तर तो 

हात  बिर यतेो. अश्या वळेी  आपि म्हितो अरे हा फोटो खराब झािा.  वगेाने जािार् या 

वाहनाचा, उडत्या पिाचा, पडिार् या वस्तूचा, खेळिार् या व्यक्तीचा फ़ोटो काढताना कमीत 

कमी शटर स्पीड हवा. या उिट रात्री चांद्राचा, पहाटेच्या क्िक्तजाचा, कमी प्रकाशातल्या 

वास्तूचा, काळोखातल्या न हििार् या वस्तूचा फ़ोटो काढायचा तर जास्तीत जास्त शटर 

स्पीड हवा.  

  



मिा अां्ाज येतोय की नुसती  माक्हती वाचून तुमचे पोट  र्रत नक्हए आक्ि  

तुम्हािा खरे तर फोटो बघून ते समजून घ्यायचेत….बरोबरच आह ेक्नक… फोटो बघून  तुम्ही 

जास्त छान  समजून घऊे शकाि . बरोबर ना? तर  आधी आपि हा ताांक्त्रक र्ाग उरकुन  

घेऊया म्हिजे  तुम्हािा फोटो बघताांना  मी काय साांगत  आह ेह ेअक्धक चाांगल्या प्रकारे  

समजू शकेि.. 

आता हा फोटो बघा. मस्त ्ोस्तीने  र्रिेिा झरा  वाहतोय जि ू……. 

शाय् क्नफर वो तक़्ीर क्मि जाये…..   

जीवन के वो हसीं पि क्मि जाये……  

 चि क्नफर स ेबैठें  वो लिास क्नक िास्ट बैंच प े…..  

शाय् क्नफर स ेवो पुराने ्ोस्त क्मि जाए ँ…..  

  



ह्या फोटोमध्ये ह्या  क्मत्राांना  एक मस्त या्गारसा फोटो काढून  हवा होता जो त्याांच्या  

मैत्रीिा  क्िगुक्ित करेि.  पक्हल्या फोटोसाठी  असिेिां  सेट्टिंग आह:े अॅपचषर f/१३.० शटर १/३०  आइ एस 

ओ २००    



आता हा फोटो बघताांना  क्नक्ितच आपल्यािा ह े ििात  आिांच  की हा 

फोटो एक भज्ाक्न्ि मैत्रीचां  नातां  साांगतोय.  

मैत्री म्हिजे  … खाां्यावर हात  

 मैत्री म्हिजे …  स्वै सार्  

तसांच काहीसां  साांगिारा  हा फोटो आह.े तरीक्ह हा फोटो टेक्निकिी पाहता 

चाांगिा म्हि ूशकत  नाही कारि की ह्यात काही व्यक्क्त र्ोडया पुसटश्या  (बिर) आल्याएत

…. आक्ि  हयािा कारि म्हिजे  स्िो शटर स्पीड.  

ही चूक सुधारून मी ़िरा शटर स्पीड वाढवून जेव्हा त्याांचा ्सुरा फोटो 

काढ़िा तेव्हाच्या  फोटोमधिा फरक तुम्ही खािच्या फोटोमध्य े बघ ु शकता. अर्ाषतच 

त्यासाठी  मिा अॅपचषर सुद्धा  कमी ठेवावे  िागि.े.. कमी ठेविेल्या अॅपचषरमुळे जास्त  

प्रकाश कॅमेरामध्य ेयेतो आक्ि  फोटो जास्त  आकर्षक होतो. 

  



   

हा फोटो क्नकती  पफेलट क्न्ि ्ोस्ती महती साांगतोय नई का. सगळे कसे मस्त जुळून  आिांय  

हयात. या ्सूर् या फोटोच े सेट्टिंग्स अॅपचषर f/३.५ शटर १/५००  आइ एस ओ २०० 

 



झािी गम्मत अशी क्नक मी आपिा फोटो काढण्यात मग्न होतो आक्ि क्ह तरुि 

मांडळी कुठूनशी माझ्याकड े आिी आक्ि मिा म्हिािी क्नक तुम्ही तर एलस्पटष फोटोग्राफर 

वाटताय…. तुमच्याकड ेबर् याच िेन्स क्न्सताहते … आमचा काढता का फोटो … मोबाईि  

मधून क्ततका मस्त नाही यायचा … बरोबरच आह ेक्नक त्याांचां …. मोबाईि  कशी बरां पकडू 

शकेि त्याांची मैत्री …मोबाईि वरून गप्पा मारून मैत्री वाढवता येते पि नुसताच फोटो 

काढून जपता  येत नाही…. मोबाईिच्याही काही मयाष्ा आहतेच क्नक म्हिुन तर कॅमेरा 

कां पन्याांची आजही पोटां र्रिी जाताहते … 

आता आपि जि् शटर स्पीडची उ्ाहरि पाक्हिां पि हचे जर का कमी 

शटर स्पीड ठेविा तरीक्ह काही छान फोटो क्मळतातच क्नक… त्याचांही उ्ाहरि आपि पुढ े 

बघिार आहोत…. 

  



 

   

  



हा वरचा  फोटो बघा....  ्गडावर येऊन आ्ळिाऱ्या  िाटा  कश्या येऊन  

आ्ळतात  आक्ि  ्रु्ांगतात ना… कधी  एकटक पाहीिांय  का तुम्ही. अश्या ्गडावर िाटा 

आ्ळिेल्या... कधी मस्त तांद्री िागिी तर ह ेपाण्याचे उडिेि ेतुर्ार तुमची क्वचाराांची तांद्री 

र्ांगून टाकतात.... फार छान वाटतां ह े सगळां..... सगळ्या  भचता एका ििात  क्वरून  

गेल्यासारखां  र्ासते. आता हा फोटो काढताांना  मी शटर स्पीड र्ोडा  कमी ठेविा म्हिजे  

०.४ एवढाय …  हचे जर तुम्ही खािचा  फोटो बघा  त्यात पाण्याचां  एक वेगळांच  

झुळझुळीत  रूप क्न्सते. कारि मी शटर स्पीड  ३०.० सेकां ्ने कमी ठेविांय. त्यामुळे  तुम्ही 

ह े ्ोन्ही  फोटो नीट  बाक्घतिेत तर तुमच्या ििात येईि की फकत शटर स्पीड कमी 

केल्याने फोटो मध्ये क्नकती फरक क्न्सून येतोय. आता आिखी  एक मुद्दा इर्े ििात 

घेण्यासारखा आह ेतो म्हिजे हा फोटो काढताांना  असििे ेवातावरि ह ेढगाळ  वातावरि 

होते म्हिजे फार ऊन नसििे े… त्यामुळे मिा शटर स्पीड स्िो करण्याचे प्रयोग करता येऊ 

शकि ेआक्ि  बाक्नकचा फोटो ओव्हर एलसपो़ि झािा  नाही. 



 



पक्हल्या फोटोचे सेट्टिंग  अॅपचषर f /२२.०शटर ०.४ आइ एस ओ २०० ; आक्ि 

्सुऱ्या  फोटोचे f /२२.० शटर ३०.०  आइ एस ओ २००. आता तुम्ही क्ाक्चत् क्वचारात  

पडिा असाि  की शटर स्पीड कमी असुनही पक्हल्या फोटोच्या  तुिनेत  ्सूरा फोटो ओवर 

एलसपोज़्ड का क्न्सत नक्हए. तर त्याचे कारि आह े न्यूट्रि डके्न्सटी क्नफल्टर, ज्या बद्दि  

आपि पूढीि  र्ागात  बोिूच. 

अ़ूिन एक उ्ाहरि द्यायचां  तर जेव्हा प्रकाश अक्तशय कमी ककवा अग्ी  

नाहीसा  झािेिा  असतो  वरच्या  अग्ी  झुळझुळीत  पाण्यासाठी तुम्हािा एक घिं उर्ा  

राषा शकिारा  ट्राइपॉड हवा.  

  



आता खािीि ्ोन्ही  फोटोच्या सेट्टिंगची तुिना करता तमु्हािा काय फरक जािवतोय त ेपहा.   

सेट्टिंग्स  अॅपचषर f /३.५, 

शटर १/६, आइ एस ओ 

२००. या फ़ोटोत िाईट 

सोडून काहीच क्न्सत नाही. 

नांतर पुन्हा हाच  फोटो 

त्याच जागेवरुन  फक्त र्ोड े

खािी उर्े राहून   

काढण्याचा प्रयत्न केि े

वेळही तीच आह.े फकत 

शटर स्पीड र्ोडा  कमी 

ठेविाय. 

  



  

ह्या  फोटोसाठी  वापारिेिे सेट्टिंग्स अॅपचषर फ/३.५ शटर १३.० आइ एस ओ २००.  कमी 

शटर स्पीडची म़िा ह्या फोटोतून  आपल्यािा क्मळते. यात िाईटव्यक्तररक्त इतरही गोष्टी क्न्सत आहते. 

  



आता ताजमहािचा  खािीि सुां्रसा फोटो बघा. रात्रीच्या प्रकाशात 

काढिेिा हा फोटो ताजचां  सौं्यष अक्धकच खिुवतोय  नाही का?  

असा हा ताजचा फोटो बघताांना मनात एक गािां तरळतांय ….ताज महाि 

क्चत्रपटातिां  गािां… असा शहाजहानच्या वेशातिा प्र्ीप कुमार पड्यावर येतो आक्ि  ह े

गािां सुरु होतां तेव्हा प्रत्येक तरुिीिा नक्कीच एकिि मुमताज झाल्याचा र्ास व्हायचा 

म्हि…े. “ जो वा्ा  क्नकया वो क्नर्ाना पडगेा “… अहाहा काय ते सोनेरी क्न्वस आक्ि काय 

ती क्नष्पाप गािी ….अस ेसौ वा् े कुबाषन करून टाकाव ेह्या मानवी  कररष्म्यावर…  

  



ह्या फोटोसाठी वापरिेिे सेट्टिंग अॅपचषर f 

/1.8 शटर २.० आइ एस ओ  ३२०, ह्या  फोटोमध्ये 

क्न्सिारा जो ताांबडा रांग क्िक्तजवार पसरिेिा आह ेतो 

नैसर्तगक प्रकाश नसून ताजच्या माग े असिेल्या शहरी 

वस्तीतून येिाऱ्या  क्न्व्याांचा प्रकाश आह.े  

िोकसांख्येचा प्रश्न इतका स्फोटक आह ेक्नक 

राहायिा घर हवां म्हटिां तर मग त ेबाांधा हो कुठेक्ह… मग 

त्या ताज महािच्या आजबूाजूची जागा तरी कशािा 

सोडायची नाही का ? नाहीतरी त्या  मोठ्ा ररकाम्या 

पडिेल्या जागेजवळ बाांधिा आमचा गररबखाना  तर 

ताजचीच शान क्िगुिीत होईि क्नक… असा एक क्वश्वास 

क्तर् ेघर बाांधिाऱ्या िोकाांच्या मनात असावा असा ्ाट 

सांशय आपल्यािा क्तर् े वाढत चाििेिी वस्ती बघून 

येतो… 

  



आय एस ओ (ISO) 

आय एस ओचां काम आह े कॅमेरामधुन येिाऱ्या प्रकाशावर काम करिां. 

कॅमेरामध्य े जे सेंसर बसवििे े असतात ते प्रकाश घेतात आक्ि  ते फोटोमध्य े परावतीत 

करतात … म्हिजे बघा जर ह ेसेंसर चाििेच  नाक्हत तर आपिा  फोटो काळाकुिं  येईि  

अग्ी  क्न्वसाच्या प्रकाशातही…  आय एस ओ कमी असेि  तर सेन्सर कमी प्रमािात काम 

करतो  आक्ि जास्त  आय एस ओ असेि तर सेंसर जास्त प्रमािात काम करतो. म्हिजे अस े

की जर प्रकाश कमी असेि (तुम्ही एखाद्या खोिीत ककवा सांध्याकाळच्या प्रकाशात फोटो 

काढि)े आय एस ओ जास्त ठेवावा िागतो. त्याचप्रमाि ेकधी कधी प्रकाश र्रपूर असुनही 

आय एस ओ जास्त ठेवावा िागतो ज्यावेळी तुम्हािा जि् हाििाऱ्या  गोष्टी  रटपायच्या  

असतीि उ्ाहरिार्ष रेभसग कार, उडिारा पिी. आय एस ओ जास्त ठेविा की शटर स्पीड 

ही जास्त क्सिेलट करावा  िागतो. परांतू त्यामुळे  फोटो खराब होण्याची ककवा  त्यात  गे्रन्स 



येण्याचीही क्र्ती असत.े  ISO म्हिजे गॉगिच म्हिा ना. ह्यासाठी  मी काही फ़ोटोंची 

उ्ाहरि े ्तेो म्हिजे हा मुद्दा तुमच्या नीट  ििात येईि.  

 

त्याआधी हा खािीि डायग्राम  समजून घ्या: 

 

ह्यासाठी मी क्नरक्नराळ्या रांगाांचा वापर करून हा फरक समजवायचा प्रयत्न केिाय   आय 

एस ओ १०० असताना प्रकाश मुबिक असुन आय एस ओ ३२००  झाल्यावर  मात्र तो अक्धक गड् होत 

गेिेिा क्न्सतोय.    



आता तुम्हािा ही गोष्ट  ििात आिीच असेि की ह े आइ एस ओ समजण्यासाठी  मी 

वेगवेगळे  रांग वापरिेत. काय बुवा  कारि असेि ह्या मागचां? जेव्हा आइ एस ओ १०० आह ेतेव्हा प्रकाश 

जास्त प्रमािात  आह े ; आइ एस ओ ३२०० झािा म्हिजे वाढविा तर  प्रकाश कमी होत जातो  आक्ि 

गड्पिा वाढत गेिेिा क्न्सतोय. तसच त्यात जे रटम्ब रटम्ब ्ाखवि ेगेिेत  र्ार्ेत ग्रेन्स (grains) असां 

म्हटिां जातां. आइ एस ओ क्जतका जास्त क्ततके  ग्रेन्स सुद्धा  जास्त  म्हिजे  अर्ाषतच फोटोची क़्वाक्िटी 

सुद्धा  खराब होिार ह ेक्नक्ितच. 

आता ह ेउ्ाहरि आपि फोटोतून समजून घेऊ. ह्यासाठी  मी ह्या पिाच्या आांघोळीचे िि 

रटपिेत.  आय  एस ओ सेट्टटगमुळे  त्या फोटोति ेब्ि काय होतात ह ेतुम्हीच  शोधा बरां   

ह्यासाठी  वापरिेिां 

सेट्टटग आह ेअॅपचषर फ/९.० शटर स्पीड 

१/४० आइ एस ओ २००. मी आय  

एस ओ मध्ये काहीही ब्ि केिेिे 

नाहीएत. कमी शटर स्पीड ठेऊनही  

फोटो ओव्हर एलसपोज़्ड झािाय आक्ि 

पिीही जेमतेम क्न्सतोय.   



आता हा खािचा फोटो बघा  बरां.. त्यासाठी वापरिेिे सेट्टटग आह.े अॅपचषर फ/५.६ शटर 

१/१००० आय एस ओ २०० जास्त प्रकाश क्मळावा  म्हिुन जास्त  शटर स्पीड ठेविाय पि पररिामी 

फोटो मात्र काहीसा डाकष  झािाय 

  

  



आता ह्या पुढच्या ्ोन्ही फोटोत मी आय एस ओ वाढविाय… खािचा पक्हिा फोटो बघा 

ह्यातिा आय एस ओ ४०० आक्ि त्यानांतरच्या फोटोतीि आय एस ओ ५०० ठेविाय… पक्हल्या फोटोतीि 

वाढिेल्या आय एस 

ओ हा शटर स्पीड 

वाढायिाही म्त 

करतो… आक्ि 

्सुऱ्या फोटोत आय 

एस ओ वाढवल्याने 

फोटो अक्धक ब्राईट 

आिाय… त्यामुळे 

मात्र त्यात ग्रेन्स मात्र 

आिेि े क्न्सत आहते 

…  

 ह्या फोटोसाठी सेट्टटग आह े  अपेचषर  f/५. ० शटर  १/१२५० आय एस ओ ४००.  

  



पुढच्या फोटोसाठी वापरिेिां सेट्टटग आह े अपेचषर  f/५.६ शटर १/१२५० आक्ि आय एस 

ओ ५००   

 

  



आता ग्रेन्स काय असतात ह ेसमजून घेण्यासाठी हा खािचा फोटो बघा :  

ह्या फोटोसाठीच े सेट्टटग आह े f/८.० 

शटर १/२५०० आय एस ओ ४०० हा फोटो  कॅनन 

पॉइांट आक्ि  शूट ह्या कॅमेरा मधून रटपिाय. ह्या 

फोटो मध्ये तुम्हािा ग्रेन्स जास्त क्न्सून येतीि.जरी  

काही फ़ोटो  ग्रेन्स असुनही ते छान  उठुन येतात  

अर्ाषत हा  अपवा् प्रत्येक फोटोसाठी  िाग ू होत  

नाही.. तरीक्ह हा फोटो मिा फार आवडतो  कारि 

ह्यात कोकिातिी एक प्रसन्न सकाळ आह…े तुम्हािा नारळाच्या झावळ्याांची साविीसुद्धा ह्या फोटोमध्य े 

क्न्सेि. माझी  नाळ  कोकिाशी जोडिी गेिीय म्हिुन  असेि क्ाक्चत्, मिा ती नारळाची झाडे,  तो 

समुद्र क्नकनारा अक्धक खुिावतो. 

आपि ह्या  तीन्ही गोष्टी  कॅमरामध्ये  नक्की काय र्ूक्मका पार पाडतात  ह ेतर  पहीिांच; 

आता ह्या  तीन्ही गोष्टी एका चाांगल्या  फोटोसाठी  एकत्र यऊेन एकमेकाांची सार् ्तेात  ते आपि पाषाया: 



चिा आता इतकां  सगळां प्रवचन झािां तर आता एक छोरटशी  गम्मत करूया. मी काही  

फोटो खािी ्तेोय  आक्ि तुम्ही ते क्नट बघून  त्याचे सेट्टटग ओळखायचय. मी प्रत्येक फोटोसाठी  काय 

सेट्टटग वापरिय …  शटर आक्ि  अॅपचषर ह्या  सगळ्याचा अां्ाज तुम्हािा िावायचाय. उत्तर सापडिां  

नाही तर मी आहचे की म्त करायिा.. मग  चिा बरां  आपि र्ोडां  डोकां  खाजवूया :: 

  



1.  

 

  



2.  

 

  



3.  

 

  



4.  

 

  



5.  

 

  



6.  

 

  



मिा नक्की खात्री आह ेकी तुम्ही हयामधीि काही सेट्टटग   बरोबर ओळखिां  असिार 

ककवा क्ाक्चत ्सगळेच अचूक ओळखिां  असिार… शाबबास! आता आपि बघुया ह्यासाठी  मी काय 

सेट्टटग वापरिां  होतां. तुम्ही तुमची उत्तरे माझ्या उत्तराशी पडताळून बघा. आक्ि एखा्ां चुकिां म्हिुन 

हताश होऊ नका… प्रयत्न करा नक्की जमिार:  

1. (समुद्रपिी) अॅपचषर f /६.३ शटर १/२५०० आय एस ओ ४००.  

2. (कबूतर) अॅपचषर f/६.३ शटर १/२५०० आय एस ओ ४००.  

3. (बाळ) अॅपचषर f/५.६ शटर १/१५ आय एस ओ १००० – हा फोटो यूबिाइटच्या 

प्रकाशात घेतिाय  ह्यासाठी फ़्िॅशचा  वापर केिेिा नाही. 

4.  (रोर्िाई) अॅपचषर f/४.२ शटर ५.६ आय एस ओ२००  

5. (क्नफ़रता पांखा)अॅपचषर f/१३.० शटर १/६ आय एस ओ २०० 

6.  (क्नफ़रत्या पांख्यातीि बिेड्स) अॅपचषर f/५.६ शटर १/३२०आय एस ओ  ६४० 



आता शेवटी हा क्वर्य पूिष करता करता  असे काही  फोटो बघुया जे एकाच वेळी   

घेतिेि े आहते  फकत अॅपचषर आक्ि  शटर स्पीड मध्ये  ब्ि करून  फोटोमध्य े काय ब्ि घडिेत … 

एक गोष्ट नमू् करतो  क्नक ह्या फोटोसाठी ट्राईपोडचा वापर केिाय.  

 अॅपचषर  f/२२.०  

शटर ३०.०  

आय एस ओ २०० 

  



 

 अॅपचषर f/९.० शटर  ३०.० आय एस ओ २०० 



 

 अॅपचषर f/९.०  

शटर ६.०  

आय एस ओ 

२००, 

  



 

  

 

अॅपचषर f/९.० शटर १३.०आय एस ओ २०० 

  



आता तुम्हािा ब्राइटनेस आक्ि बिर मधीि फरक ििात आिा असिे. 

क्ाक्चत एवढे  सगळे टेक्निकि वाचल्यामुळे तुम्हािा असे वाटत  असिे की 

फोटोग्राफी ह े ़िरा करठि समीकरि क्न्सतेय  … आपिा मोबाईिचा  कॅमेरा आपिा 

बरा… धरिा की काढ़िा फोटो… आता तुम्हािा असे वाटि े  तर  त्यात काहीच  गैर 

नाही… कसां  आह े ना…१४ क्वद्या आक्ि  चौसष्ट किा ज्या साांक्गतल्या गेल्या आहते  

त्यातिी नव्या जगातिी फोटोग्राफीही सदु्धा एक किा आह…े आक्ि  अभ्यासातून मनोरांजन 

कराि तर तुम्हािा सगळ्या खाचा खोचा नीट समजतीि  आक्ि  फोटो काढताांना आक्ि  

फोटो बघताांना सदु्धा तुम्ही तो आनां् क्मळवू  शकाि. 

आता बघा पक्हल्याां्ा साइकि क्शकिात  तेव्हा  ्ोन तीन वेळा  नक्की चुकिा 

धडपडिा असािच ना… तरीक्ह क्जद्दीने क्शकिात  आक्ि  मग नक्नक्कच साइकि वरून िाांब 

िाांब  सफ़री झाडल्या असतीिच की…  



त्यामुळे  वाचा आक्ि  प्रॅक्लटसही करत रहा… काही अडचि आिीच तर  मी 

आहचे की. मी तर म्हिने  फोटो काढ़ा आक्ि मिा ई मिे करून पाठवा … मी नक्की तुम्हािा 

पडिेल्या  प्रश्नाांची  उत्तरे ्यायचा प्रयत्न करीन… मग िागा बरे कामािा …. तुमचे 

अक्र्प्राय सुद्धा कळवा… बरे वाटत े तुमची पोचपावती आिी की…. आपि िवकरच  र्ेटू  

पुढल्या र्ागात … तोपयंत  राम राम… 

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

  



वाचकक्मत्रमैक्त्रिीहो 

आपिे अक्र्प्राय हवेत. 

हर्षज पाटकर ह ेचाांगिे 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 इरावती पाटकर याांचेकडून एक सुां्र र्टे 

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

शकाि. 

पत्ता : iraharsh@gmail.com ककवा esahity@gmail.com  

  

mailto:iraharsh@gmail.com
mailto:esahity@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 खपु कॉंप्िेलस किा आह.े एखाद्या चाांगल्या फ़ोटोकड े

डोळसपिे कसे 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. आपिे क्नवडक फ़ोटो व त्यावरचे राइट अप आमच्याकड ेपाठवा. 

त्यावर ररतसर पुस्तक बनवून आपल्या अक्धकाराांसह ते प्रक्सद्ध करू. 

धन्यवा् 

आपिे नम्र 

टीम ई साक्हत्य 

esahity@gmail.com  

mailto:esahity@gmail.com

