
कामजीवन....

चाळिशीनंतरचे





❖ १ ते २५ ब्रह्मचर्ााश्रम.

❖ २६ ते ५० वरे्ष गृहस्थाश्रम.र्ा कािात घर, गृहस्ती, संसार

करावा.

❖ ५१ ते ७५ वरे्ष वानप्रस्थाश्रम.र्ा कािात संसाराशी संपका

ठेवून पण वनात राहावे.

❖ ७५ ते १०० वरे्ष संन्यासाश्रम : सवासंग पररत्याग करून

तीथााटन करावे, जपजाप्य करावा असे अपेळित आहे.

❖ गृहस्थाश्रमाचे दोन भाग कल्पावे लागतील. चाळिशीपूवीचा

व चाळिशीनंतरचा चाळिशी. 

आरु्ष्याचे चार भाग





❑र्ाच कािात वतामान आळण भळवष्य आपल्या हातात असते.

चाळिशी र्ा आरु्ष्याच्या एका ळ ंदुला संदभाकें द्र मानतो? 

र्ाचे कारण? Middle Age/stable Life.

❑आत्तापरं्त नोकरीधंद्यात स्स्थरता आलेली असते. 

❑ महत्वाची प्रमोशन्स, व्यावसाळर्क उन्नती इथून पुढच्या

कािातच असते. अनुभव पाठीशी असतो, 

❑ सुख व पैसे कसे ळमिवावे आळण कसे खचा करावे र्ाची

जाण आलेली असते. 

❑आत्मळवश्वास आलेला असतो. 

❑ पे्रमात कार् ळकंवा व्यवहारात कार् नवथरपणा, ळथल्लरपणा संपलेला असतो.
ळमिवलेल्या र्शाने नम्रता रे्वू शकते तसेच हे र्श डोक्यात चढून उद्धटपणा रे्वू

शकतो. 



*   इंटरकोसा.  * शरीराचं आळण मानाचं ळमलन.  
*  शारीररक जविीक.                   *    स्त्री-पुरुर्षाचा शरीरसं ंध. 
*  होमोसेक्स. * हेटरोसेक्स

➢प्राणीजगतामधे्य सेक्स म्हणजे समागमाची इच्छा, ळडझार्र टू कॉपु्यलेट. 

➢मानवामधे, सेक्समधे, झालेल्या उत्क्ांतीमुिे सेक्स केवि ळिर्ा न राहता एक

नाते  नले आहे. 

➢मानवात सेक्स हा रोमॅटीकपनाचा प्रवास असून त्याचा शेवट ळलंग-र्ोनी सं ंध

आहे. 

➢Sex is romantic journey ending  in to 

intercourse.

(सेक्स इज रोमॅटीक जनी एंळडंग इन टु इंटरकोसा )  म्हणजेच इंटरकोसा.

➢ळलंग- र्ोनी सं ंध हा एंड पॉईटं आहे. सेंटर ल पॉईटं, कें द्र ळ ंदू नाही. 

सेक्स म्हणजे कार्?



❖ ळनसगााने प्रते्यक प्राणीमात्रात स्व- अस्तीत्व ळटकवण्याला, सेल्फ

ळप्रझवे्रशनला प्राधान्य ळदलेले आहे. त्यामुिे काही उपजत पे्ररणा

प्राण्यांच्या मेंदूत नोदंवून ठेवल्या आहेत. 

❖ भूक, झोप, मलमूत्र ळवसजान

❖त्याच जोडीला ळनसगााने त्या प्राण्याचा वंश पुढे चालू राहावा म्हणून

महत्वाची पे्ररणा त्याच्या मेंदूत प्रोगॅ्रम केलेली आहे ती म्हणजे सेक्स

समागमाची कामना, लालसा.

सेक्स
उपजत पे्ररणा

समागम – सम = एकत्र, आगम = रे्णे.

❖ मनुष्य हा कदाळचत एकच प्राणी असा आहे जो प्रजोत्पादनासाठी

नवे्ह तर कामिीडेच्या आनंदासाठी कामिीडा करतो. . 



SEXUAL CHANGES

 Menopause 

 Andropause

 Decrease in sex hormones: testo, estrogen

 Body changes 



Andropause / Man – O - Pause



1. पुरुर्ष मनाने लैंळगकदृष्ट्या कधीच म्हातारा होत नाही. 

2. केस ळवरि होऊ लागतात.

3. दाढी-ळमशीत पांढरे केस डोकावू लागतात.

4. पोट सुटू लागते. कातडी सुरकुतू लागते.

5. डोगंर चढताना, खेि खेिताना दम लागतो. 

6. कं र गुडघे पटकन वाकत नाही आळण जाणवते.

7. सेक्सची इच्छा कमी होणे,शीघ्रपतन,वीर्ााचे प्रमाण कमी

होणे, ळलंग ताठरता कमी वाटणे,सं ंधाचे प्रमाण कमी होणे.

पुरुर्षात Andropause/MAN  -O-PAUSE / दल



जाळहराती





Menopause



❖ पािी जाणे र्ाचाच अथा स्त्रीची जननिमता संपणे होर्.

❖ ज्या अंत: स्त्रावामुिे (हामोन्स) जनन संस्थेचे कार्ा

चालते व ळतच्या शरीराला मोहकता रे्ते ते स्त्राव कमी कमी

होत जातो.

❖ कातडीची कांती कमी होते, सुरकुत्या ळदसू लागतात. 

❖ मांसपेशी ळशळथल पडू लागल्याने पोट, ळनतं , स्तन, 

र्ाचा घाटदारणा कमी होत जाते. 

❖ गभााशर् व र्ोनीमागा आकंुचन पावतात. 

स्स्त्रर्ांमधला  दल Menopause



❖ र्ोळनमागा कोरडा होतो. कामवासना, उद्दीपण कमी

होते.

❖ शरीरात होणाऱ्र्ा र्ा  दलांचा मनावर खूप पररणाम

होतो.

❖स्वभाव ळचडळचड होणे, एकदम गरम वाटणे. घाम रे्णे, 

उदास वाटणे. 

❖ चक्कर रे्णे, स्वभाव संशर्ी व मत्सरी होणे, असे

पररणाम होतात.

❖सेक्सची इच्छा कमी होते, उत्साह कमी होते, प्रमाण कमी

होते. 

❖आता काही आपले वर् राळहले नाही असे वाटू लागते





PHYSICAL CHANGES

वजन वाढते.

त्वचेवर सुरकुत्या पडतात.

केस पांढरे होतात.

शारीररक तिारी वाढतात.

Asthma /DM/HTN etc.



DIFFERENCES IN SEXUAL ATTITUDE

 Male :

 Easily excited and aroused. 

 Sex meaning to achieve, 
gain .

 Variety is spice.

 Desire  Anytime. 

 Female :

 Love, touch, closeness, hug. 

 Sex meaning to give, 
reciprocate.

 Variety in senses.

 Desire  Twice in month;

Ovulation & premenstrual.





❑ आपल्या कामपूतीसाठी पुरुर्ष हा स्त्रीवर अवलं ून असतो: पण स्त्री

ळह पुरुर्षावर अवलं ून नसते. 

❑ ळशळिकेच्या स्पशााने स्त्रीची कामपूती होते. 
❑ पुरुर्षाला र्ोनीचे महत्व वाटते, ळततके स्त्रीला र्ोनीचे, ळशिाचे, 

ळकंवा संभोगाचे महत्व वाटत नाही.

टेस्टोसे्टरॉन इस्टरोजेन, प्रोजेसे्टरॉन व

प्रोलॅस्िन.

कामोतेजक जास्त प्रमाणात कामोतेजक कमी प्रमाणात

१२ वर्षाानंतर वाढत राहते पे्रम, शंगार, प्रणर्ाराधना, 
 ालसंगोपन आवडते. 

पुरुर्ष स्त्री







मदनध्वज. 

र्ोनीमुखाजविील

र्ोनीमागााचा एक

तृतीर्ांश भाग (एक

इंच). 

जी स्पॉट, पी स्पॉट. 

पेररळनर्म व

गुदद्वाराजविील

त्वचा. 

जघनभाग. 

स्तनागे्र.
ओठ, जीभ व

मुखातील अंतरंग. 

ळनतं .

ळलंग. 

वृर्षण. 

पेररळनर्म व

गुदद्वार. 

मुख. 

स्तनागे्र. 



o कामाळिर्ा ही  ा आपल्या अधीन असल्याचे आपल्याला

वाटते. पण तीवर अळधपत्य असते स्वरं्चळलत चेतासंस्थेचे.

o म्हणजे जसे आपल्या तोडंात लिा रे्णे ळकंवा घाम रे्णे

र्ासाठी हुकूम सोडता रे्त नाही.

o तसे कामोद्दीपण ही  ा पररस्स्थतीजन्य प्रळतळिप्त ळिर्ा

(ररफे्लक्स) असते. 

o ळलंगताठरता रे्ण्यासाठी आधी प्रणर्, शंगार, स्पशा, र्ांची

गरज असते. 





INITIAL SEXUAL LIFE

Reflexive v/s Responsive v/s Reasoning

 Quantity / About receiving / Visual and 

Touch High Sympathetic / Passion/
Excitation .

 Reasoning-

Stress / Children /  Work / Increasing Age

/ Andropause, Menopause



o पुरुर्ष फार घाई करतो तो पुरेसा प्रणर् - शंगार करीत नाही. 

o पुरुर्ष स्वतःपुरते पाहतो. तो मला अध्याावरच सोडून जातो. 

o स्वतःची तृप्ती झाली की तो दूर होतो व तोड ळफरवून झोपतो. 

o संभोगाळशवार् पुरुर्षाला दुसरे काही सुचत नाही. संभोगात पुरुर्ष

धसमुसिेपणा दाखवतो. त्याने पे्रम करावे, मृदू असावे, प्रामाळणक

असावे .

o माझा मूड आहे की नाही र्ाची त्याला पवाा नसते. संभोग कें व्हा, 

कुठे, ळकती वेिा, ळकती वेि करार्चा हे पुरुर्ष ठरवीत असतो. 

कामजीवनासं ंधात स्स्त्रर्ांच्या तिारी :



▪स्त्रीची कामइच्छा पुरुर्षांच्या कामइचे्छहून

दसपट अळधक असते. 

▪ स्त्रीची कामपूती(ऑरगॅझम) ळतच्या र्ोनीत

होते. 

▪ स्त्रीच्या कामपूतीसाठी लां व जाड ळशि

हवे. 

गैरसमज?



हस्तमैथुनामुिे
*थकवा रे्तो *तोडंावर मुरूम रे्तात,

*ळशि वाकडे होते *अशक्तपणा रे्तो,

*मोठा आजार होतो *नपंुसकत्व रे्ते. 

ह्या सवा समजुती चुकीच्या आहेत.  

हस्तमैथुन…. 

*आपण चूक केली *पाप केले,

*ब्रम्हचर्ा पािले नाही

अशी भीतीची भावना मनात र्ार्ला नको

पुरुर्ष 90% स्स्त्रर्ा 60% 



o लघवी ळकंवा संडास करते वेिेस वीर्ा

जाते. व आपला शस्क्तपात होतो आहे. 

असे अनेकांना वाटते.

o लघवी ळकंवा संडास करतेवेिी पुरस्त्र

गं्रथीवर दा पडल्यामुिे काही थें 

दुधी रंगाचा स्त्राव लघवीवाटे  ाहेर
पडतो.

o हा काही आजार नाही.

मलमुत्र ळवसजान व ळवर्ास्त्राव



स्वप्नात वीर्ास्खलन (स्वप्नदोर्ष) झाल्यामुिे शारीररक

अशक्तपणा रे्त नाही. स्वप्नदोर्षामुिे कोणताही शारीररक

आजार होत नाही. नपंुसकत्व रे्त नाही. शीघ्रपतन होत नाही. 
ळलंगातील ताठरता नाहीशी होत नाही.

स्वप्नदोर्ष…



❖ एका रात्री एकदाच SEX करतो.

❖ दुसऱ्र्ावेिी लगेच ताठरता रे्त नाही.

❖ ळलंग लहान आहे. वाकडे आहे.



90% cases

Erectile                                   Premature

Dysfunction                          Ejaculation

ED  नपंुसकता PE शीघ्रपतन

1/3rd of all the cases that come to any 

SEXOLOGY CLINIC

Are of Premature Ejaculation 



Sathyanarayana Rao T S, Darshan M S, Tandon A. An 

epidemiological study of sexual disorders in south Indian 

rural population. Indian J Psychiatry 2015;57:150-7

one in five males and one in 

seven females were suffering 

from one (or more) sexual 

disorder

Male:- 1/5 Female:- 1/7



All Men Married / Unmarried

Experience Premature 

Ejaculation
At some point in their lives

शीघ्रपतन



शीघ्रपतन

•वीर्ापतंन 2 ळमळनटाच्या आत

• वेि < 2 ळमळनटे.

• 75% पुरुर्षांना शीघ्रपतानाचा अनुभव असतोच.

• काही जोडप्यांना वेि 2 ळमळनटे पेिा कमी असले तरी

समाधान असते. 



Premature Ejaculation 

Universally Found in all animal species 

12 – 15 Seconds

8-12 Seconds

4 – 8 Seconds 



PSYCHOLOGICAL

 DEPRESSION

 ANXIETY

 EMOTIONAL:

▪ relationship problems

▪ lack of sexual knowledge

▪ past sexual problems

▪ past sexual abuse

▪ being in a new relationship



• VASCULOGENIC: DM HT, 

ATHEROSCLEROSIS

• NEUROGENIC: STROKE, 

PARKIN, MS

• HORMONAL:

HYPOGONADISM,

HYPO/HYPERTHYRIODISM
CUSHINGS SYNDR .

• Addiction: tobbaco, Gutakha, 

alcohol .

• Medicines: Antihypertensive, 

Antipsychotic.

Erectile Dystunction / 
नपंुसकता





वेदनामर् समागम अथाात Dyspareunia:  

• पती – पत्नीच्या कामशास्त्रीर् व शरीरशास्त्रीर् अज्ञानामुिे र्ोग्य पध्दतीने

संभोग न जमणे. ळलंगाचा र्ोनी प्रवेश र्ोग्य कोनात व र्ोग्य प्रकारे न होणे, 
र्ासाठी कामासनांची माळहती अगोदरच घ्यावी.

• लैंळगक अस्वच्छता व अनारोग्य असणे.

• पत्नीचे कामसलील उत्पन्न होण्यापूवीच समागमाचा प्रर्त्न करणे. र्ासाठी

 ाह्य संभोगावर जास्त भर ध्यावा.

• प्रथम संभोगाच्या वेिी पत्नीचा र्ोळनपटल जाड असणे.

• पती-पत्नीला लैंळगक ळवकार असणे. त्यांचावर र्ोग्य वैध्यकीर् उपचार

करावेत.

• पतीच्या ळलंगाच्या पुढील भागावरील कातडी मागे न होऊ शकणे. र्ाला

फार्मॉळसस असे म्हणतात. शस्रळिरे्द्वारे हा त्रास जाऊ शकतो.



व्हजार्ळनस्मस अथाात र्ोनीमुख – आकंुचन.

•  ालपणातील संस्कारामुिे सेक्स ही अतं्यत वाईट व त्याज्य गोष्ट आहे हे

मनावर पूणापणे ळ ं लेले असणे. 

• कामसं धाचा पळहला अनुभव अतं्यत दु:खमर् असल्याने सेक्स  द्दल

मनात ळतरस्कार उत्पन्न होणर.

• ळववाहपूवा  लात्काराचा वा अन्य लैंळगक  िज रीचा कटू अनुभव रे्णे. 

• पती द्दल राग, चीड व ळतटकारा असल्याने त्यांची प्रळतळिर्ा म्हणून

पतीचे संभोगाचे प्रर्त्न अर्शस्वी करणे.

• र्ोनीचे काही ळवकार ळकंवा जखमा असल्याने समागम न जमणे.
कारण शोधून त्याप्रमाणे उपचार केल्यास हा त्रास दूर होऊ शकतो.  



Special Cases

1) Couple Counselling – Blaming each other काही खेडे Specific Decision 

by Vip Persons.

2) Addiction Tobacco ED.

3) Addiction / Alcohol / संशर् – पत्नी.

4) Man No interest at all 

Cause  : Hypersexuality of wife. 

odd behaviour.

5) Vaginismus :- husband/ smoking

6) Dhat Syndome: Suicidal Ideation /Attempt

Male                            Guilt Feeling

7) Masturbation 

Female                          Suicidal attempt

8.Oldest couple   87  yrs male , 79 yrs old female



TAKE HOME MESSAGES

A follow-up in 2001 which focused more 

specifically on cardiovascular health found 

that having sex three or more times a week 

was associated with a 50% reduction in the 
risk of heart attack or stroke)



TAKE HOME MESSAGES

Importance of orgasm for females:

Release of OXYTOCIN : 

De-stressing 

Reduces breast cancer

Regulates appetite; prevents obesity 

Less uterine infections 

 A better sexual function is  seen with an active 
and working lifestyle in old age.

 Orgasms and excitements increases in females 

after 30. 

2001 Study:- Sex 300 more times in a week reduces risk of heart 

attack or stroke by 50%



STRESS

Professional 
Helps

Catharsis

Exercise
Yoga/Relaxation 

Hobbies-

Travelling, 

reading,singing 

etc
Sex

Diet

CBT/REBT

ताणतणाव दूर करण्याचे मागा



➢पुरूर्षाचा कामआनंद र्ोनीत असल्यामुिे स्त्रीलाही

र्ोनीतील ळशिाचे घर्षाण ळततकेच ळप्रर् असावे. अशी

गैरसमजूत पुरुर्षांच्या मनात असते र्ा गैर

समजूतीपोटी अनेक पुरुर्ष आपल्या पत्नीशी

ज रदस्ती संभोग करतात. 

➢कामजीवनाकडे पाहण्याचा स्त्रीचा दृळष्टकोन

पुरुर्षाहून वेगिा असतो 'ळकती वेिा ' र्ापेिा 'ळकती

भावळनक पातिीवरचा सं ंध घडला र्ावर ळतचा

आनंद अवलं ून असतो'. 



➢ ळशळिकेच्या उद्दीपनाने स्त्रीला कामपूती होत असली तरी ती

शारीररक समाधान देते . पण त्यातून मानळसक समाधान लाभत नाही.
➢स्त्रीला समाधानासाठी पुरुर्षाच्या शरीराची ऊ व शारीररक स्पशा

हवा असतो. 

➢पे्रम व जविीक र्ासाठी र्ांसाठी स्स्त्रर्ांना संभोग आवडतो .

➢स्त्रीचे समाधान सवांगीण असते ते जननेंळद्रर्ापाशी ळनगळडत नसते. 

➢ पुरुर्षांचे लहान ळशि देखील स्त्रीला खूप मोठे वाटत असते. 

ळतला ळशि महत्वाचे वाटत नाही भावळनक सं ंध, ळनष्ठा, पे्रम, शंगार, 
र्ांचे महत्व वाटते. 





सुवणाभस्म

❑ सुवणाभस्म- ओजंसपणा, तेजसपणा, र्ावा म्हणून खार्चे.

❑ वीर्ानाश म्हणजे धातुनाश म्हणून सुवणाधातु.

❑ इलेस्िरक करंट / रंगीत पाण्यात वृर्षण  ुडवणे.







Treatment : / 
इलाज▪ Counselling.

▪Medicines:- Short Term / Long Term.

▪Sex Therapy:-

• Master and Johnson technique. 

•Start and Stop technique etc.

•Use of Different Positions etc



• प्रणर्, शंगार, पंचज्ञानेंळद्रर्ांचा वापर (स्पशा सवाात महत्वाचा) 

डोक्यापासून सुरुवात व ळशळिकेच्या उद्दीपनाने समाप्ती. 

• स्त्रीने आरूढ होणे : स्त्रीची कामपूती. 

• पुरुर्षाने आरूढ होणे : पुरुर्षाची कामपूती . 

• संभोगोत्तर प्रणर्िीडा : एकमेकांच्या  ाहुपाशात ळवसावाने . 

स्त्रीची कामपूती न झालेली असल्यास ळतच्या ळशळिकेचे उद्दीपन

पुरुर्षाने करणे.   

संभोगसोपान सुचवला आहे तो असा:



Different positions / आसने



पुरुर्षांनी / स्स्त्रर्ांनी कार् केले पाळहजे?

•र्ोग्य आहार.

• ळनर्ळमत व्यार्ाम.

• व्यसनापासून दूर.

• ळनरोगी व तणावमुक्त मन. 

• गरज पडल्यास स दंर्ातज्ञांचा सल्ला, म्हणजे

आकर्षाक व्यस्क्तमत्व ळटकून राहील. 













Important T

Trust

Time

Touch

Talk

Togetherness



THANK YOU


