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काही फोटो िुमच्या िाडलया यादीि बसविेि ेअसिाि. िे िुम्हािा का आवडिाि 

त्यासाठी काही क्वक्िष्ठ कारण नसिं बुवा. म्हणजे एखाद्या फोटोिी िुमची एखादी आठवण 

क्नगडीि असेि मग िी सुखाची असो, दुुःखाची असो ककवा मग नुसिीच कोरडी असो. 

िुम्हािा प्रत्येक  वेळी िो फोटो समोर येिो िेव्हा त्याबरोबरचे जगििे ेक्षण घेऊनच येिो. 

आक्ण मग आठवणींच्या िड्या हळुवार उिगडि जािाि. 

असाच आजचा फोटो माझ्या खास आवडीचा. ऑटोम म्हणजे िरद ऋिूिीि 

(क्हवाळ्याची सुरुवाि) िी सोनेरी दपुार. क्नसगाषने काि टाकायिा घेििेिी. सोनेरी कांिी 

आक्ण वािावरणाि पसरि गेििेा थंडावा. या गारव्याििं एक गाडषन. आजूबाजूच्या 

धावत्या आयुष्यािा मदमाखाि पाठ मफरवि... वविुःचाच क्िष्ठपणा जपि िहराच्या 

मधोमध... िांि... एकाकी... िरीही बोिकं. मकिी पक्वत्र, िांि जागा आह ेही. झाडांच्या 

गदीनी भरिेिं ह े  गाडषन आक्ण  त्यािही अखंड चािू असििेी पानगळिी. रंगीि सुंदर 
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पानगळिी... त्याि  एका झाडाखािी बसििेा िो एक बाकडा.... िांि... िपववी. झाडांच्या 

मधूनच येणारा िो सोनेरी प्रकाि... उजळून टाकिोय.  त्या गाडषन मधीि प्रत्येक  मदिा 

वविुःच्या अक्वित्वाची जाणीव करि. माझ्या मनाि एक िववीर उभी रहाि होिी. आक्ण 

अगदी िश्िीच ही आिी आह.े 

आिा िांक्त्रक बाबींचा क्वचार करिा मिा हा फोटो अगदी पक्हयायाच क्लिक मयय े

क्मळािा नसिा ककवा अगदी परफेलट नसिा िरी छान आिा आह.े पण सगळं  एका क्लिक 

मयये जुळून वगैरे आि ंअसं काही नाही बरे का! म्हणजे आपयायािा बरेचदा असंच वाटिं की 

मी गेिो आक्ण मिा एका फटलयाि हवा िसा फोटो सापडिा. एक बेवट फोटो क्मळण ं

म्हणजे ' िो आिा त्यानं पाक्हिं आक्ण त्यानं जजकून घेिि.ं’ अश्या प्रकारच्या कागदी 

संवादाप्रमाणे सोपं नाही. कधी कधी फोटोि एका फोटो ग्राफरने काढिेिी इमेज आपण 

जिीच्या ििी उिरवू िकि नाही. म्हणून िर िाज महाि सारख्या जागक्िक दजाषच्या 
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किाकृिीवर आजही वगेवेगळे प्रयोग होिाच आहिे की, कधी कंुचयायािून िर कधी 

छायाक्चत्रािून.... िरीही प्रत्येकािा भावििेी आक्ण त्यािून क्नर्ममिेिी किाकृिी ही 

वेगवेगळीच ठरिेय. का बरं अस ं व्हावं? िाजमहाि िर िोच एकाच जागी उभा िरीही 

फोटोिून मदसणारं त्याच रूप मात्र वेगवेगळं. 

ह ेअसं म्हणजे नेमकं काय... भिा मेरा फोटो उसके फोटोस ेअिग लयंू? ' हचे नेमकं 

कारण िोधायचा प्रयत्न करायचाय आपयायािा. आक्ण ह्या भागाि आपण चचाष करणार 

आहोि ' फोटोग्राफीक  अॅंगि' वर आक्ण हा अॅंगि म्हणजे नेमकं आह ेिरी काय? िहानपणी 

आपण सगळ्यांनीच आरिांचं प्रक्िजबब खेळ खळेिाच असिे... काय बरं नाव होिं त्या 

खेळाचं... नाही आठवि बुवा... ककबहुना नाव नसावंच त्यािा... िहानपणी आपयायािा 

'नाव ठेवण्याची ' किा कुठे अवगि असि ेनाहीिरी..... जाऊद.े. नाव क्ििकंसं महत्वाचंही 

नाहीय.े त्याियाया गमिीसारख.ं... हािाि काचेचा िुकडा ककवा आरसा घेऊन  िाईट त्याि 
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पकडि त्याचा कवडसा पडायचा. जरा चुकि ंिरी िो कवडसा गायब व्हायचा.  आिा िो 

कवडसा बरोब्बर खुबीने पकडण ं म्हणजे 'अॅंगि'. आपयायािा सगळ्यांनाच िहानपणी 

जमिेि ंफोटोचं पक्हि ंटेमिक... काहींनी  िरुणपणीही आपयाया बाईकच्या क्मररमधून अस े

अॅंगि ट्रॅंगि पकडिे असिीिच की... पण िे क्सके्रट… सांगायचं नाही. 

असो, िर फोटोग्राफीक अॅंगि म्हणजे क्वक्िष्ट पद्धिीने केििेी दशृ्यांची पकड, अस ं

आपण थोडलयाि म्हणूया. फोटोग्राफर ने क्नवडिेिा एक असा दषृ्टीकोन, ज्यािून प्रेक्षकांना  

रूप बदिून मदसिेिी किाकृिी. 

आिा वरच्या फोटोिीि अॅंगि मधून मिा माझ्या प्रेक्षकांना असंच काहीस ं

दाखवायचा प्रयत्न करायचाय. म्हणजे एक क्विाि पसरििेा वृक्ष... िरदाच्या रंगाि 

न्हाऊन क्नघािेिा. एक छोट्याश्या बाकड्यािा साविी आक्ण ऊब दणेारा आक्ण ही पानगळ 
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नसून प्रत्येक पांथवथ, जो ह्या बाकड्यावर काही क्षणासाठी टेकिा असेि, त्यांच्या 

आठवणीची  उिगडि गेिेिी पाने... मोकळी ववैर क्वखुरििेी.... काही क्षण ह्या 

बाकड्यावर बसून आयषु्याचा जमाखचष मोजिाना. कधी भरून येिांना... कधी हिकं 

होिांना.... 

खरं िर मिेबनष  िहराि मी पक्हयायांदाच जाि होिो. त्यािून िी सहकुटंुब ट्रीप 

म्हणजे परि त्याि मफरण्याच्या मयाषदा आयायाच. मेिबनष ह े ऑवटे्रक्िया मधीि एक जुनं 

वसििें िहर. मकमान २०० वर्ाषहून जुनं असिे. कॅप्टन कूक जेव्हा दिे िोधायिा क्नघािा 

िेव्हा त्यानं मेिबनषमयये गांवाबाहरे त्याचं एक छोटंसं घर बांधिं आक्ण आिा िे िहराच्या 

मययविी भागाि येिं. खपू सुंदर वाविुक्ियापाचा नमुना ह्या  िहराि पाहायिा क्मळिो. 

मी माझे फोटोग्राफी प्रयोग करि मफरि  होिो. न जाणो कधी डोळ्यािा न 

भावििेा दखेावा िुमच्या फोटोि मात्र काही वेगळाच चमकून ही जाऊ िकिो. आक्ण 
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असंही होिं बरेचदा  की मी एखाद्या वेगळ्याच फोटोच्या िोधाथष क्नघािेिा असिो  आक्ण 

मिा काही संबधं नसिाना  कुठिा दसुराच फोटो क्मळून  जािो.  

आिा फोटो क्र. २  बघा.  

ह्यामयये ही 

जागा वपष्ट  मदसिेय 

क्जथे झाडाखािी 

एक छोटासा बाकडा 

आह े परंिु हा फोटो 

मी जसाच्या िसा 

काढिा िर ह्यािून 

िुम्हािा काय कळू 
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िकेि? मिा नक्की काय दाखवायचंय? झाड, रवत्यावरच्या  गाड्या, की आणखी काय?  

पण असंच थोडा पुढे गेयायावर माझ्या दषृ्टीस पडिं एक मोठं क्पवळं धम्मक झाड, 

अक्राळ, क्वक्राळ पसरि गेिेि,ं आक्ण संपूणष पररसरािा एक ठळक िोभा आणि मदमाखाि 

उभं असिेि.ं आक्ण त्याच्या पायथ्यािी असििेा िो छोटासा बाकडा. दिुषक्क्षि िरीही 

िक्षवधेी... ह्या दोन िब्दांिच मकिी क्वरोधाभास आह े ना?.. पण मिा असंच काहीस ं

भासिं त्या एकूण दशृ्यािा बघून.  

त्या बाकड्याकड ेएक गाठोड ंअसिे भरिेि ंआठवणींचं... अस ंवाटून  गेिं. प्रत्येक  

येणारा पांथवथ, िरुण असो वा जजषर. काही क्षण िरी क्वसावि असिेच की... काय काय 

अनुभव असिीि ह्या बाकड्याच्या गाठोडीि... कोणीिरी त्यावर बसून प्रेमाचे रंग उधळििे े

असिीि. आक्ण कोणीिरी त्यावर अिगद झेिि े असिीि, पदराि िे रंग.. जपून  
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ठेवण्यासाठी... िर कोणी िरी आयुष्याचा जीवनपट  पाक्हिा असिे.. झरझर सरकि 

गेिेिा. ककवा एखाद िहानगं नुकिाच चािायिा िागििें.... आजुबाजूची पानं त्या 

बाकड्यावर गोळा करून िुटूपटूुची  भािुकिी रंगवि बसिेिं... एखादा माणूस येऊन काही 

क्षण पहुड्िाही असिेच की... िर कधी पावसाने जचब करून टाकि ंअसिे त्या बाकड्यािा 

नाहीिर थंडीने गारठूनही टाकि ंअसेि कईकदा … 

िर मिा माझ्या फोटोसाठी काहीिरी गवसि ं होिं माझ्या २ िासाच्या िब्बि 

िोधानंिर. मिा त्या फ़ोटोिून माझ्या या सवष भावना प्रेक्षकापयंि पोहोचवायच्या होत्या. 

 आिा हचे बघाना. फोटो क्र. २ मयय ेबाकडा मदसिही नाहीये. आक्ण फोटोमयये ही 

काही क्विेर् जाणवि नाहीये. आिा मी जो अॅंगि घेऊन फोटो काढण्याचा प्रयत्न केिाय 

त्याि एक क्हरवागार गाडषन िर आिंय पण फोटो एक सरळ उंचीवरून घेििा गेिाय.  
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आक्ण हा फोटो घेण्यासाठी मी वाईड अॅंगि १८ एम एम, आय एस ओ ८०० aperture  

एफ/९,०, shutter  १/२५० ठेवििेा आह.े 

मग अजून जवळ मफरि जािाना मिा त्या  गाडषन मधीि क्विाि सुंदर क्हरवळ 

मदसि होिी. िरीही  

कुठिाही अॅंगि एक 

सुंदर दखेावा पकडू 

िकि  नव्हिा. त्या 

बाकड्या जवळच्या 

झाडा जवळ 

जाण्याआधी मिा 

काहीसा अश्या प्रकारचा 
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अॅंगि क्मळािा जो मी फोटो ३ मयय े घ्यायचा प्रयत्न केिाय. दोन गदष झाडांच्या मधोमध 

बाकडा आक्ण क्पवळे झाड  पकडण्याचा प्रयत्न केिा. िरीही ' ये बाि' म्हणण्या सारखा काही 

जमि नव्हिं. 

परि मिा िो सरळसोट उभ राहून घेििेिा त्यामुळे मिा हवा िसा अॅंगि पकडिा 

आिा नव्हिा. मी जर िोच 

फोटो बसून घेििा असिा िर 

कदाक्चि िो जावि प्रभावीपणे 

घेििा गेिा असिा. आिा फोटो 

क्र, ४ चा क्वचार करिा त्यामयये 

बरेच डोळ्यािा खटकणारे 

अडथळे आि े आहिे.  एक िॅंप 
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पोवट बाकड्याच्या समोरच आिाय. उजवीकड े कचऱ्याचे मोठे डबे, बाजूिा पार्ककग िॉट 

आह.े आिा मी झूम करून झाड आक्ण बाकडा घ्यायचा  प्रयत्न केिा िर झूम केयायानी झाड 

नीट capture होि नाही. त्याचा  काही भाग कट  होऊन फे्रमिा मजा येि नाही. आिा हा 

फोटो घेिाना मी जावि वाईड अॅंगि न घेिा फक्त ३९ एम एम आय एस ओ ८०० 

aperture एफ/९.० आक्ण shutter १ /२५० ठेवण्याचा प्रयत्न केिाय. 

परंिु िरीही मिा हवा िसा बाकडा अन झाडाचा संबंध माझ्या फोटोि जोडिा येि 

नव्हिा. मग मी ठरवि ं मक आपण बाकडा आक्ण झाडाचा ठराक्वक भाग फोटोि पकडून 

बघूया. कदाक्चि िे जावि चांगिं मदसू िकेि. त्याचं उदाहरण म्हणजे खािचा फोटो क्र. ५ 

हा मुळ फोटो आह ेजेव्हा मी घेििा होिा आक्ण त्यावर काही संवकार करून फाईनि इमेज 

बाहरे आिी. आिा हा फोटो घेण्या करिा ९८  एम एम आय एस ओ ८०० aperture 

एफ/९.० आक्ण shutter १ /४०० मी वापरिाय. आिा फोटो िरी मनासारखा जमिा 
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होिा. िरी त्याि काही distractions अजूनही होिे. िरी त्याि अजून एक बाकडा िांब 

झाडाखािी आह,े आक्ण  

बरोब्बर फोटोच्या वेळी 

काही माणस ं चािि 

जािाना बाकड्या समोर 

आयायाने फोटो थोडा 

खराब होि होिा. मग 

मी पुन्हा िीच फे्रम 

पकडून िोकं मागे 

जाण्याची वाट पक्हिी 

आक्ण फोटो क्लिक केिा.  
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पण िरीही फक्त माणस ं जाऊन फोटो पणूष होि नव्हिा. िर त्यािीि अजून एक 

बाकडा आक्ण पार्ककग िेन मदसिाच होिी. त्यामुळे फोटो पोवट प्रोडलिन करिाना मी थोडा 

क्रोप केिा आक्ण त्यामुळे बाकडा, झाड, आक्ण पानगळ जावि ठळक झािे. पण प्रत्यक्ष 

डोळ्यांना मदसणारा झाडांच्या पानांचा रंग हा सोनेरी क्पवळसरपणा कडे झुकिेिा होिा, 

कारण िे मे मक्हन्याचे मदवस होिे. आक्ण ऑवटे्रक्िया मयये क्हवाळ्याची सुरुवाि असिे. मग 

अश्या वेळी किाने बरं क्पवळसर मदसणारी पान फोटोि मात्र ििी मदसि नव्हिी? त्यािा 

कारण होिा ' white balance  setting '. मी white balance  setting  auto mode  

वर ठेवयायामुळे िे फोटो मयय ेगडद मदसि होिे आक्ण त्यामुळेच पोवट प्रोडकिनच्या वेळी 

मिा फोटोच्या रंगि बदि करावे िागि.े 

त्या मुळेच मिा हवा असििेा पानांचा सोनेरी रंग परि क्मळािा. आक्ण झाडाचा 

बुंधा आक्ण बाकडा थोडा गडद केयायाने एकूणच फोटोिा उभारी आिी. िसाच फोटो क्र. ६ 
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बऱ्यापैकी पूणष झािेिा 

असूनही बाकड्या समोर 

एक काठी ककवा दांडा 

मदसिोय. आिा िो बराच 

िहान असूनही फोटो जर 

बसून काढिा िर ह्या 

फोटोचं रूप बदििं असिं. 

मक िसंच राक्हि ंअसि?ं 

आिा केवळ बसून, 

उभा राहून ककवा पूणष आडवं पडून फोटो काढायचा प्रयत्न केिा िर प्रत्येक  वेळी फोटोचा 

अॅंगि बदिि जािो. म्हणजे अस ं मक दशृ्य िेच असि ं िे बदिि नसिं, परंिु अॅंगि 
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बदियायाने फोटोची फे्रम मात्र बदििे. म्हणजे कधी बसून फोटो काढिा िर समोर मदसणारं 

झाड जाविच उंच वाटि ककवा उभं राहून फोटो काढयायास िेच झाड एकदम बुटक मदसि. 

त्यामुळे दशृ्य ह ेिेच असिं फक्त अॅंगि बदिून िुम्ही फोटो जावि आकर्षक करू िकिा. 

आिा काही बसून घेिििेे फोटोचे अॅंगि आक्ण त्या नुसार काढििे ेफोटो पाहूया. 

आिा हा फोटो पहा. मी अक्ििय खािी बसून आक्ण बाकड्या जवळून हा फोटो काढिाय 

त्याि बाकडा मोठा आक्ण समोरचा झाड िुिनेन 

खुजं मदसिंय. बरं, खरं झाड  ह ेचांगिंच ८-१० 

फुट उंच आह.े आक्ण बाकड्या पासून फारस ं

िांबही नाहीये. परंिु बाकड्या जवळून फोटो 

काढिाना धरियेाया अॅंगि मुळे फोटोि छोटा 

बाकडा हा जावि िक्षवेधी ठरिो. ह े आह े फक्त 

अॅंगि कसब. आिा ह्या फोटोसाठी १८ एम एम  
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अॅंगि वाईड आय एस ओ २०० aperture  एफ /११.० आक्ण shutter  १/२०० वापरिा 

असून कॅमेरा बाकड्या च्या समान रेर्ेि असयायाने आक्ण बाकड्या जवळून फोटो काढयायानी 

बाकडा हा झाडापेक्षा मोठा वाटिो. 

आिा हा दसुरा फोटो बघा. दशृ्य िेच. 

िोच बाकडा िेच झाड, फक्त अॅंगि बदििा  आक्ण 

फोटोि बदि केिा. आिा मी बाकड्या पासून  

थोडा दरू उभ ं राहून कॅमेरा सेटटग ९८ एम एम 

वाईड, आय एस ओ २००  aperture  ३.५ आक्ण 

shutter  १/१००० ठेऊन हा फोटो  काढिाय. 
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आधीच्या फोटोप्रमाण ेखािी बसूनच हाही फोटो काढिाय. परंिु आिा मी बाकड्या पासून 

थोडा दरू सरकिोय. आिा फोटोििा फरक पहा.  ह्याि बाकडा थोडा क्ििलया ठळकपणे न 

मदसिा  बाकडा, झाड, आक्ण बाकीचा क्नसगष ही जाणविोय.  

त्यामुळे फोटोच्या क्वक्वधिेमयये अॅंगि सवाषि जावि महत्त्वाचा भाग ठरिो. आिा 

अजूनही एक एक वाईड अॅंगि आक्ण िो अॅंगि (गुडघ्यावर बसून ) ने काढिेयाया फोटो ची 

उदाहरणं पाहूया. 

वाईड अॅंगि फोटो : ह्या फोटो साठी असििे ंकॅमेरा पररमाण आह.े १८ एम एम, 

आए एस ओ २०० aperture  एफ /५.६ आक्ण shutter  १/१६०. आिा हचे दशृ्य पुढच्या 

फोटोि वेगळा फरक आणिंय 
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High angle 

Low angle 

 

 

Wide angle 

 

 



क्लिक  हर्षज पाटकर 

ई साक्हत्य प्रक्िष्ठान   www.esahity.com 

आिा ह्या फोटो साठी वापरिेि ं पररमाण जरी िेच असिं िरीही केवळ अॅंगि 

खािी बसून घेियायाने बेंच जावि मोठा वाटिो. आिा एव्हाना िुम्हािाही ह ेिक्षाि आिाच 

असेि मक मी बेंचच्या जवळून फोटो काढयायाने त्याचं आकार मोठा मदसिोय. आक्ण मी 

त्याच्या वरचा भाग फोटोि घेऊ िकििेो नाही. कारण मी िो अॅंगि फे्रम ठेविीय. िसेच 

आपण हचे पररमाण माणसांच्या फोटोग्राफीसाठी वापरून माणसांची वथूििा, उंची कमी 

जावि दाखवू िकिो. 

हाय अॅंगि फोटो 

ह्यािही कॅमेरा पररमाण आधीच्या फोटोचेच ठेविेि ेआह.े फक्त अॅंगि मयये थोडा 

फरक आह.े हा फोटो बेंच जवळूनच फक्त उंचावरून घेििाय. िस ेबघिा ह ेिीनही फोटो 

आपयायािा क्विेर् िक्षवेधी असं काही दिे नाहीि. पण िरीही हाय अॅंगि  काहीिरी 

पोहोचवण्याचा प्रयत्न करिो. 
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मिा वाटि ंआत्तापयंि क्ह अॅंगिची मकमया िक्षाि आिीच असिे िुमच्या. फोटो 

काढिाना वेगवेगळे अॅंगि वापरून काढििेा फोटो हा क्वक्वधिा आणू िकिो. आिा 

क्डजीटि फोटोग्राफीच्या दकु्नयेि िुम्ही हजारो फोटो काढून ह ेप्रयोग करूनही िकिा. 

आिा िुम्हािा वाटेि मक जर माझ्या कॅमेराि झूम ची इिकी चांगिी सोय असिाना 

मी पुढ े जाऊन, खािी बसून, वाकून अॅंगिनेच फोटो का काढू? झूम असिाना ह े कष्ट का 

घ्यावे? पण त्यासाठी थोड ं थांबावं िागेि. झूम वापरण्याची आक्ण न वापरण्याची मजा 

िुम्हािा पुढच्या भागाि उिगडून दाखविोच. 

वाट पाहुया क्लिक ३ ची… 



  



छायाक्चत्रकार िेखकाांना आवाहन 

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

ह ेसर्जून घ्याव ेिागते. आता तर प्रत्येकच जण र्ोबाईिवरून फ़ोटो काढतो. पण प्रोफ़ेशनि ते 

प्रोफ़ेशनि. त्याची डपे्थ सर्जून घेता यावी यासाठी आपल्याकडुन र््त हवी. आपिे क्नवडक फ़ोटो 

व त्यावरचे राइट अप आर्च्याकडे पाठवा. त्यावर ररतसर पुस्तक बनवून आपल्या अक्धकाराांसह ते 

प्रक्सद्ध करू. 

वाचक क्र्त्राांना आवाहन. पुस्तक कसां वाटिां ते कळवा. तुर्चे अक्िप्राय िाख र्ोिाचे 

आहते. 
 

धन्यवा् 

आपिे नम्र 

टीर् ई साक्हत्य 



 


