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లై ఫో’సకష్న్ 

హలో.. లైపోసక్షన కాదండీ. గాభరా పడాడ్రా?   ఈ మధయ్ లైఫో’సక్షన అని నేనో కథ రాసేను. చాలా మంచి రెసాప్నస్ 
వచిచ్ంది. కొంతమంది, అధిక బరువు వలల్ ఎనిన్ ఇబబ్ందులు పడాడ్రో కాల చేసి చెపాప్రు. చెపిప్నవాళుళ్ చాలా మంది ఆడవాళేల్. కథ మీద 
రెసాప్నస్ కూడా మళీళ్ ననున్ ఆలోచనలో పడేసింది. జీరో సైజ’ నుండీ వినాయకుడి సినిమా వరకూ బరువు మీద వచిచ్న సినిమాలు అనీన్ ననున్ 
మళీళ్ ఆలోచనలోల్ పడేశాయి. బరువు కూడా మళీళ్ ఆడవాళల్కే బరువు, చాలావరకూ  నా మాటలు  ఫెమినిసట్ లా వినిపించినా ..! 

నేను రాసిన కథ.. రకరకాల కారణాల వలల్, జీవితానిన్ కుదించుకొని, కతిత్రించుకుంటునన్ ఆడవాళళ్ గురించి. చాలావరకూ.. 
ఒబేసిటీ జెండర పోర్బల్ం కాదు. దాని వలల్ ఇబబ్ందులు అందరికీ వొకేలా ఉంటాయి. ఒకక్సారి ఒబేసిటీ వలల్ వచిచ్న మారెక్ట, దాని ఫలితాలు 
కూడా ఆలోచిసేత్.. ఇది వొక జెండర పోర్బల్ం లా ఎందుకు తయారయింది అంటే.. ఆరోగయ్ం కంటే, బయటవాళల్కి మనం ఎలా కనబడుతునాన్ం 
? అనే దానిపై ఈ మారెక్ట అంతా ఆధారపడి ఉంది.  

 ఆ మధయ్ నేను వొకసారి వీలైచ్ర లో నుంచి పడిపోయాను. చాలా చినన్ మోకాలి దెబబ్ తగిలింది. నెపిప్ మాతర్ం 
నెలలు పీడించింది. వొక పర్ఖాయ్త డాకట్ర ( మా వూళోళ్) చెపాప్రు..  

“మేడం.. మీకు మోకాలు కొంచం అరిగింది.. రిపేల్స చేయోచుచ్...”  
నా జీవితంలో అంతకంటే, పెదద్ జోక వినలేదు. పోలియో తో ఎఫెకట్ అయి, నేను నా కాళళ్ మీద నిలబడిందే లేదు. వొక 

దెబబ్కి, కాసత్ అరిగిన మోకాళుళ్ మారిసేత్ ఈ లెకక్న ఎనిన్ మారాచ్లి ? ఇలాగే మనం పర్భావితం అవుతామా ? నెపిప్ తగాగ్లనో, లేదా మన 
పర్యతన్ం లేని కివ్క ఫికస్ లాంటి పరిపూరణ్ ఆరోగయ్ం మన సొంతం కావాలని? నాకే మోకాళుళ్ మారచ్మని సలహా ఇచిచ్న డాకట్ర గారు, కాసత్ 
నడుసూత్ఉనన్ వాళుళ్, ముసలి వాళుళ్ వెళితే, ఎంత తవ్రగా ఈ సలహా ఇసాత్రో అనుకుంటే భయం వేసింది.  

 ఆలోచిసేత్, విచితర్ంగా లేదూ? మన తరానికి ముందు తరం పోలిసేత్, వాళళ్ జీవితకాలంలో వాళుళ్ ఎంత శాతం 
హాసిప్టలస్ లో గడిపి ఉంటారు ? ఎనిన్ ఆపరేషనుల్ గానీ, కరక్షనస్ గానీ చేయించుకుంటారు ? ఇపుప్డు పళళ్ దగగ్రనుండీ, కళళ్ దాకా.. మొతత్ం 
కరక్షనేస్. ఎందుకు మనలిన్ మనం మనలాగే ఎకేస్పట్ చేయటం లేదు? ఇకక్డ నేను, తపప్నిసరై చేయాలిస్న ఆపరేషనల్ గురించి, పోర్సీజరల్ గురించి 
మాటాల్డటం లేదు.  

 మనలిన్ మనం, మన ఆలోచనా విధానాలిన్ కతిత్రించుకునన్ విధానం గురించి, అసలు ఆలోచనే లేని వొక 
పర్మాదకరమైన జీవితం గురించి మాటాల్డుతునాన్ను.  
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 బోనాస్యి పదధ్తి, అందులో పెంచిన చెటుల్ చూడటానికి వొక డార్యింగ రూమ లో ఎంత అందంగానో కనిపిసాత్యి 
కదా.. నాకు బోనాస్యిని చూసేత్,  దీనిన్ ఎనిన్ సారుల్ కతిత్రించి ఈ వయాయ్రాలు పోవటానికి ఎనిన్ బేర్సింగస్/ వైరింగస్ పెటిట్ ఉంటారో కదా 
అనిపిసుత్ంది.  

 ఫేషన టీవీ చూసాత్ం. మోడలస్ రకరకాల డెర్సెస్స వేసుకొని నడుసూత్ ఉంటారు. ఎంతమంది, ముఖ కళవళికలు, 
వాళళ్కే పర్తేయ్కమైన కదలికలు మనకి కనిపిసాత్యి? చానెల ఆపిన తరావ్త ఎంతమంది అమామ్యిలు లేదా అబాబ్యిలు మనకి గురుత్ ఉంటారు 
? అలాంటి సమూహంలో వొక నీటి బొటుట్ కావాలని, మనకే పర్తయ్కమైన ఐడెంటిటీని, జనుయ్పరంగా మనకి సంకర్మించిన శరీరానిన్ ఎందుకు 
అంత చేకుక్కోవాలి ?  

 ఉదయం లేచిన దగగ్రనుండీ, ఏదో వొకటి మన శరీరానిన్, మనసుని, మెదడుని పర్భావితం చేసూత్నే ఉంటుంది. ఈ 
ఇంఫూల్య్ఎనస్ ని లోపలికి పంపిసూత్ ఉంటె, లోపల ఉనన్ జీవశకిత్ ని జీవించే దెపుడు ? మన పర్తేయ్కతలని మనం కనిపెటేట్ దెపుడు..?  

ఆలోచించండి.. విభేదించండి.. మీలా మీరు ఉండండి.. ఏ రకమైన భర్మలకీ లోబడి, లేదా వతిత్ళళ్కి తలొగిగ్, మిమమ్లిన్, మీ 
ఆరోగాయ్నిన్, జీవితానిన్ కతిత్రించుకోకండి..! 

ఆలోచిసాత్రు కదూ ..!  
   
 
                       ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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