.

‘वासूनाका’
टीव्हीवर सुगंधी फवर् याच्या अनेक जािहराती दाखवतात. एक सु�ात त�ण क ुठलासा महागडा फवारा अंगावर
मारतो आिण शेकडो त�णी त्याच्या अंगगंधानेबेभान होऊन त्याच्यामागे धावत
युरोपच्या लोककथांमध्ये तर नवरा लढाईव�न यायचा असला क� त्याच्या िबनआंच्या रांग�ा वासाच्य
अपेक्षेनेच बायका उ�ेिजत होत! मा� त्याला आक�षर्त करायला �लंबू चोळून आंघोळ 
अंगगंध खरंच इतका मह�वाचा असतो का? बायकांना आिण पु�षांना वेगवेगळे वास आवडतात का?
याचा छडा लावायला शा�ज्ञांनी अभ्यास केला. िवणीच्या हंगामातलण्यांचे िविश� वास सर् याच्याच ओळखीचे
असतात. संशोधकांनी आधी �ाण्यांची िनरीक्षणं केली. त्यातून अंगगंधाची महती क
एका वा�ळातल्य मुंग्य, एका गल्लीतल सगळे कु�े, एका इमारतीतली सगळी मांजरं हे त्य जातीचे त्य �ठकाणचे
समाज असतात. लांडग्यांच कआप, एक� उडणार् य प�यांचा थवा, �भंतीवरचं शेवाळ �कं वा �योगशाळेतल्य
तबकडीवर जोपासलेल्य जंतूंची वसाहत हे देखील समाज असतात. समाज म्हटल क� त्याल नेता असतो; वस्तीच
सरह� असते आिण िनयमही असतात. त्य समाजाची घडी बसवायला त्याच्यातल्या घटकांमध्ये परस्पर
असावा लागतो. 
त्यासाठी मानवजात बोली आिण लेखी भाषा वापरते.माणूस जसा भाषण क�न आपलं मनोगत �� करतो; टीव्ह,
वतर्मानप, आंतरजाल यांव�न आपल्य समाजाचा कानोसा घेतो तसेच सगळे सजीव �ाणी आपापल्य समाजाशी
मािहतीची देवाणघेवाण कवा असतात. मानवापेक्षा इतर जाचं गंधज्ञान अिधक �गत असतं. त्यामुळे त्या
सामािजक संवाद आवाज आिण दृ�ी यांपेक्षा वासावर आधारलेला असते. त्या जाती संदेशवाहक अ�रं बनवता
त्यांनाpheromones असं नाव आहे. ती कधी चोपडू न लावली जातात तर कधी त्यांचा हवेत फवारा उडवून संदेश
दूरवर धाडला जातो.
जंतू, अळंबी, बुरशी, शेवाळ, पाणवनस्पती, फुलपाखरं या सगळ्या जात�त अंतर�च्या हाका जातभा�
गंधमाध्यमातूनच पोचतात.
सू�मजंतूंमध्ये हा संदेश तातडीच्या हाका मारायला नाही पण वसाहतीच्या दाटीवाटीचा अदमास घ्यायला 
ितला िशस्त लावायला उपयोगात आणला जातो
गुरं कुरणात चरायला लागली क� काही �कारच्या गवताची पाती आपल्या जातभा�ना अशाच गंधसंदेशांन
सावधानतेचा इशारा देतात. त्यामुळे त्या जातीच्या इतर तृणपात्यांत टॅिननचं �माण वाढतं; त्याची कडव
गुरांना आवडत नाही; गवताची ती जात बचावते.
क�टकांमधले नर त्या गंधसंदशातून श�ूचा सुगावा लागल्याचं जाहीर करतात आिण श�ूवर एकजुटीने हल्ल
करण्यासाठी रण�शंग फुंकतात. आपल्या�न आकाराने �कतीतरी पट मो�ा असलेल्या भ�यावर कुरघोडी करायला
त्यांना गंधआव्हानाने साधलेल्या एकजुटीची गरज असते. क�टकांच्या मा�ा मा� त्या गं भाषेत रासायिनक
�ेमप�ं पाठवतात.
सशांच्या आईला पान्हा फुटला क� ती आपल्या िपल्लांना पाजण्यासाठी वात्सल्याच्या वासाची हाक देऊन
बोलावते.
कोल्हेकु�े, वा-�संह-िच�े आपल्या सरह�ीवरचा मालक�ह� आपल्या लघवीतल्या गंध��ांनी शाबीत करता
काही जंगली जनावरं आपल्याच लघवीत लोळून मग सगळीकडे अंग घासत �फरतात. त्यामुळे त्यांच्या कळपात
�ाण्यांना तो भाग आपला वाटतो आिण दुसऱ्या कळपांतल्या जनावरांना दूर रहाण्याची ताक�दही िमळते. गायीगु
हरण-सांबरं, शेळ्याम��ा �ादेिशक ह� �स्थािपत करायला आपल्याळ्यांजवळच्या �ावाचा �कंवा आपल्
िव�ेचा माग ठेवतात.    

मांजरांच्या गालांवरच्या घामातही असे खुणेचे वास असतात. मांजरं आपल्या ओळखीच्या जागांना, वस्तूंना
���ना गाल घासून आपुलक�च्या अिधकाराची लेबलं लावतात. ती लेबलं दुर् य मांजरांच्या �ाण��यांनी वाचावी
ही त्यामागची अपेक्षा असत
समु�पक्षी आपल्या ि�येसाठी आणलेल्या भेटवस्तूवर आपल्या शेपटीतल्या gift tag लावतात. 
सांडलेल्या साखरेचं घबाड गवसलं क� टेहळ्या मुंग्या ितथे वासाचा साईनबोडर्च ठोकतात आिण वा�ळापा
ितथवरचा मागर् वासाच्याणान
ं ी आखून देतात. त्या वासाच्या खुणा तशा क्षणभंगुरच असतात. त्या उडून जा
म्हणून  पुन्हापुन्हा न�ा खुणा चोपडत रहावं लागतं. साखर संपल्याची बातमीसुध्दा सगळी वाटभर न�ा र् य
वेगळ्या गंधपा�ा लावून जाहीर केली जाते.
वा�ळापय�त परत नेणार् य गंधखुणा जर काही अपघाताने पुसन
ू  गेल्या तर टेहळणीसाठी बाहेर पडलेल्या मुंग्यां
घराची वाट सापडत नाही. मुंगीसमाजातल्या िनयमांनुसार �त्येक मुंगी नेहमी दर् य मुंगीची पाठ ध�न चालते. 
म्हणून त्या चुकल्यामाकल्या मुंग्या एकमेक�ची पाठ ध�न गोल गोल �फरत रहातातशेवटी थकू न,
अ�पाण्यावाचून म�न जातात
मधमाशा तर अशी पंधरा �कारची अ�रं िनरिनराळ्या कामांसाठी वापरतात. एखादी मधमाशी िचरडली तर ितच्य
अंगावरच्या तशा वासांच्या बातम्या होतात; ते वतर्मानप� ितच्या पोळ्यातल्या इतर सभासदांना धोक्याच
आिण रणआव्हान देत. इतर काही वास अ�ाची खबर देतात तर काही अळ्यांची आिण कोषांची वगर्वारी क�
पोळ्यातला जाितभेदही प�ा करतात. राणीमाशीच्या सदैव घमघमत्या काय�ांमुळे कामकरी माशा आज
�म्हचयार्चं आिण राजिन�ेचं �त पाळतात. राणीमाशी नाहीशी झाली तर मा� ते कायदे हवेत �न जातात आिण 
मग कामकर् यामध्ये गृहस्था�माची इच्छा आिण राज्ञीपदाची मह�वाकांक्षा जाग
या गंधसंदेशांचा पुन�त्पादनाच्या कामी चांगलाच हातभार लागतो. सू�म जंतू देखील त्या संदेशांच्या प�रणाम
डीएनएची देवाणघेवाण करतात. जलचराचं ्या मादीने �ीबीजं पाण्यात सोडली क� त्याच वेळी नरानेही पुंबी
सोडावी म्हणून जे सहकायर् लागतं त्यासाठी गंधरसायनाच मदत होते. िवणीच्या हंगामात पशुपक्षी एकमेकां
असाच संपकर् साधतात. माजावर आलेल्या रानडुकराची लाळ गळते. त्या लाळेतल्या गंध��ांनी मो�न डुक
त्याला वश होते. लेमूर नावाचा, लांब प�ेरी शेपटीचा, माकडासारखा पण छोटासा �ाणी असतो. त्याच्या मनगटा
येणार् य दुधाळ घामात आिण जांघेजवळच्या �ावात गंध��ं असतात. लेमूर ते दोन्ही �ाव एक� क�न त
भोवतालच्या वस्तूंवर मनगटाने फासत जातो. िशवाय तो आपली शेपटीसुध्दा त्या �ावांच्या  िम�णात िभ
हवेत फडफडवतो आिण तो वास सगळीकडे फैलावून जोडीदाराला आक�षर्त करत.
समस्त सजीवसृ�ीत मीलनोत्सुक जोडीदारांचे संकेत एकमेकांना पोचवण्यासाठी अशा गंध��ांची दूत म्हणून यो
केली जाते. उंदरांसारख्या छो�ा सस्तन �ाण्यांमध्ये या गंध��ांचं नाकात स्वागत करणारे �ोटीनचे कण
मािहती देणार् य वासांसाठी वेगवेगळे असतात. ती मािहती �विस्थत वगर्वारी क�न म�दूतल्या िविश� राख
जागांवरच पोचवली जाते. त्यामुळे वासांव�न जोडीदाराब�लचे अचूक आडाखे बांधता येतात. िशवाय म�दूतल्या त्
राखीव जागांचं भावनांच्या क��ाशीही नातं असतं. त्याचा जोडीदाराच्या िनवडीवर प�रणाम होत
त्यािशवाय म�दूच्या त्या भागाकडून दुसरेही संदेश िनघतात. पुन�त्पादनासाठी लागणारी सवार्त मह�वाची हॉ
िजथे बनवली जातात त्या क��ाकडे ते दुसरे संदेश पाठवले जातात. ते त्या �ाण्याच्या शरीराची िस
पुन�त्पादनासाठी अनुकूल करतात.
�ाण्यांच्या शरातलं �त्येक �ोटीन बनवण्याची कृती त्यांच्या डीएनएत न�दलेली असते. शरीराच्या स
यं�णेच्या कारभारात अत्यंत मह�वाचं काम करणारा एक डीएनएचा खास िवभाग असतो. तो त्या यं�णेला-परभाव िशकवतो. त्याने घडवलेली ब�तेक �ोटीन्स जंतूंसारख्या परक�य खोरांची ओळख पटवून त्यांना संरक्
लढवय्या पेश�च्या हवाली करतात. नाकाpheromones ना दाद देणारे जे �ोटीनचे कण असतात त्यांच्या कृत�च

न�दही त्या खास डीएनएमध्ये असते. अशा मह�वाच्या डीएनएशी नाकातल्या त्या �ोटीन्सच्या आिण पय
pheromonesच्या जो� जुळलेल्या असतात.
गंधसंवादाच्या अभ्यासात ज्यांचं िनरीक्षण केलं त्या उंदरांना शा�ज्ञांनी लुटूपुटूचे जोडीदार देऊ केले. म्हणज
फ� वेगवेगळी pheromones त्यांच्या भोवतालच्या हवेत फवा�न उंदरांची �ित��या आजमावली. ज
pheromonesनी उंदीर उत्�िजत झाले त्यांच्या कत्यार्करिवत्या डीएनएची शा�ज्ञांना मािहती होतीच.
त्यांनी त्या उंदरांमध्येही त्या िवशेष डीएनएचा अभ्यास केला होता. त्या दोन्ही गो��ची सांगड घा
संशोधकांच्या ज्ञानात अिभनव भर पडली. उंदरांनी जे लुटूपुटूचे जोडीदार िनवडहोते त्यांचं डीएनए उंदरांच्य
स्वतःच्या डीएनएला पूणर्पणे प रकं होतं. अ‘अजनबी’ जोडीदार िनवडण्यात मोठा फायदा असतो. पुन�त्पादना
संपूणर्पणे िभ� डीएनएची देवाणघेवाण होते. अशी सरिमसळ होऊन बनलेला डीएनएचा संच अिधक सक्षम असत
त्यामुळे पुढची िपढी अिधक िनरोगी िण कणखर िनपजते.  
त्यानंतर इतरही अनेक �योग झाले. त्यांच्यामुpheromonesचं इतर �ाण्यांमधलं मह�व िन�वर्वादपणे िसध
झालं. पण मानवाच्या ि�याराधनात त्यांना काही काम असतं क� नाही याब�ल बराच वाद होता. त्यासंबंध
अलीकडे संशोधन सु� झालं आहे. 
माणसांना दोन �कारचा घाम येतो. पिहला �कार पाण्यासारखा पातळ असतो आिण त्यात मीठ असतं. त्याच्या �
शरीरभर सगळीकडे पसरलेल्या असतात. त्याच्या बाष्पीभवनाने त्वचेला आिण पयार्याने शरीराला थंडावा ल
घामाचा दुसरा �कार दुधासारखा जरा दाट आिण �कंिचत तेलकट असतो. त्याच्या �ंथी माणूस वयात आल्याव
काम सु� करतात. त्या �ंथी काखेत, स्तना�ांवर आिण गु�ांगांपाशी असतात. या घामात मीलनाचा संदेश देणार
गंध��ं ऊफर्pheromones असतात. हा घाम काखेत िशळा झाला क� त्याच्यावर जंतूंची वाढ होते आिण त्या
उ� वास येतो. ताज्या घामाला ध्यानात येण्याजोगा वास नसतो. पण त्यातली न जाणवणारी गंध��ं जोडीदार
आकृ � क�न घेतात. माणसांतही ‘अजनबी’ pherpmonesवाल्या जोडीदाराला �ाधान्य िमळतं. आ�यर् म्ह
गभर्िनरोधक गोळ्या घेर् य बायकांमध्ये मा� हे तारतम्य �दसत नाही
पु�षांच्या घामात जी रसायनं असतात त्या�न ि�यांच्या घामातली त�वं वेगळी असतात. इतकंच नव्हे
pheromonesच्या अंमलाखाली उ�ीिपत होणारे त्यांच्या म�दूतले भागही िभ� असतात. �ाण्यांमध्ये असतो 
त्या दोन्ही िवभागांचा भावनांशी आिण पुन�त्पादनाच्या न्सशी संबंध असतो. त्यामुळे एकमेकांच्या बरो
रहाणार् य जोडीदारांचा अंगगंध त्यांच्या हॉम�न्सच्या उत्पादनाचं वेळाप�क जुळवून घेतो; त्यांच्यातले 
एकमेकांना पूरक आिण पुन�त्पादनाला पोषक असे बनवतो
घाम-मल-मू� यांसारख्या त्याज्य पदातून येऊनही गंध��ांनी �ािणजात�च्या समाज�वस्थेची संिहत
शब्दांपलीकडल्या भाषेत न�द; तरल �ेमप�ं पोचवली; सजीवसृ�ीच्या भावी िप�ांचं क्षेमकुशलही राखल
प�रिस्थतीवर मात क�नउ� ध्येय गाठण्यासाठी या�न वळा आदशर कशाला हवा?   
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