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പിന്നെ ആയാസന്പെട്ടു ഡ�ാർ തടുറനെടു പടുറത്ി
റങ്ടുനെ നിഖിലിന്ന. അവന്റെ ടീഷർട്ട് ഡ�ാര
യിൽ കടുതിർനെിരടുനെടു. മടുഖത്ടുും ന്നഞ്ിലടുും 
മടുറിവടുകൾ.

വിശ്വനാഥൻ ഡവവലാതിഡയാന്ട ഡ�ാദിച്ടു:
‘‘എന്ാ, എന്ാ പറ്ിയത്?’’
നിഖിൽ �ിരിച്ടു.
‘‘അരവിന്ാക്ഷൻ കന്ടെയനർ ഡറാ�ിൽ 

�ത്ടുമലച്ടു കിടപെടുടെട്.’’ വിശ്വനാഥൻ നടടുങ്ി
ഡപൊയി. അകത്ട് സടുമിതതയടുന്ട മനസ്ട് തകർ
നെടു. ഉള്ിന്ലാരടു ഡ�ാരപെടുഴ ഇളകി. നിഖിൽ കാ
റിനടുഡനന്ര വിരൽ �ൂടെി.

‘‘അടിയിൽ ഒരടു ന്�ഡഡബാ�ി കൂടിയടുടെട്, 
നമ്ടുന്ട ന്െൻസന്റെ.’’ വിശ്വനാഥൻ നടടുങ്ി പി
ഡനൊട്ടിവച്ടു. കാറിനടിയിൽ ന്െൻസന്റെ ഡ�ാ
രയിൽ കടുതിർനെ മൃതഡദഹമയാൾ കടെടു.

നിഖിൽ പറഞ്ടു:
‘‘എന്നെ ആ തകിമിനലിന് ഒറ്ിന്്ാടടുത്ത് 

ഇവനാണ്. അരവിന്ാക്ഷൻ പറഞ്തടുന്കാ
ടൊ ന്െൻസൻ എന്നെ കന്ടെയനർ ഡറാ�ി
ഡല്ടു പറഞ്ടുവിട്ത്.’’

അഡപൊഴടുും നിഖിൽ �ിരി്ടുകയായിരടുനെടു.
‘‘ഇനി കാവ്യ മാതതഡമ ബാ്ിയടുള്ൂ. അവ 

ൾ്ടുള് സമ്ാനും നാന്ള.’’ 
വിശ്വനാഥന് ഒരക്ഷരുംഡപാലടുും മിടൊനാ 

യില്ല. 
അകത്ടു കൽതപതിമ ഡപാന്ല �ലനമറ്ടു 

നിൽ്ടുകയായിരടുനെടു സടുമിതത. അവൾ പ 
ഡക്ഷ, കരഞ്ില്ല. നിഖിലിന്റെ ഓഡരാ വാ്ടുും 
കൂരമ്ടുഡപാന്ല തടുളഞ്ിറങ്ി ഹൃദയത്ിനടു 
മടുറിഡവറ്ിരടുനെടു.

നിഖിൽ അഡക്ഷാഭ്യനായി പറഞ്ടു:
‘‘കാണാൻ ന്കാള്ാവടുനെ ന്പമ്ിഡള്ന്രാ

ന്് �ിലഡപൊ �ത്ടുഡപായീനെടു വരടുും. അതി
നടു കകയടുും കാലടുന്മാന്് ന്വട്ിമടുറി്ാൻ 
അരവിന്ാക്ഷന് ആരാ അധികാരും ന്കാടടുത്
ത്? ശിക്ഷി്ാൻ ഈ നാട്ിൽ ന്പാലീസിഡല്ല? 
ഡകാടതിയിഡല്ല?’’ 

നിഖിൽ വിശ്വനാഥന്റെ അടടുഡത്്ടു 
ന്�നെടു.

‘‘എതതയടുും ന്പന്ട്നെടു ന്െൻസന്റെ ന്�
ഡഡബാ�ി മാറ്ണും �ാ�ി. ന്മയിൻ ഡറാ�ി
ന്ലവിന്ടങ്ിലടുും ന്കാടെിട്ാൽ മതി. അന്താ
രടു ആകസി�റൊന്ണനെടു ന്പാലീസ് കരടുതി
ഡ്ാളടുും. അന്ല്ലങ്ിലടുും പണും കടുനെടുകൂട്ിവച്ി
ട്ിഡല്ല �ാ�ി? ഈ രാതതി അതടു മടുഴടുവൻ ഇറ
്ി എല്ലാ ന്തളിവടുും മായച്ടു കളയാും നമടു്ട്. 
ഡമാനാന്ണനെഡല്ല പറയണത്? അതടു ന്തളിയി
ച്ടു കാണി്ട്.’’ 

അകഡത്്ടു കയറാന്നാരടുങ്ടുഡമ്ാഴാണ് 
നിഖിൽ എതിന്ര സടുമിതത വരടുനെതടു കടെത്. 
നിഖിൽ പറഞ്ടു:

‘‘തൽ്ാലും പടുറഡത്്ടു ഡപാടെ. 
ഹാർട്ട്ഡപഷ്യറെഡല്ല?’’ 

അഡപൊൾ സടുമിതത സാരി്ടുള്ിൽ മറച്ടുവ
ച്ിരടുനെ റിഡവാൾവന്റടടുത്ടു നിഖിലിന്റെ ന്ന
ഞ്ിനടു ഡനന്ര നീട്ി.

വിശ്വനാഥനടു തടയാൻ കഴിയടുനെതിനടു മടുൻ
ഡപ സടുമിതതയടുന്ട വിരൽ തടിഗറിലമർനെടു. 

ഒരടു ബടുള്റ്ട് നിഖിലിന്റെ ന്നഞ്ടു തടുളച്ടു.
പാതി മടുറിഞ് �ിരിഡയാന്ട നിഖിൽ സടുമി

തതയടുന്ട കാൽ�ടുവട്ിഡല്ടു വീണടു. എല്ലാ 
ന്തറ്ടുകളടുും തന്റെ ഡ�ാരന്കാടെടു മായച്ടു 
കളയാന്നനെതടുഡപാന്ല.

(തടുടരടുും)

കുടുംബശ്രീ 
വിശേഷങ്ങൾ         
എസ്. ഹരികിഷ�ോർ ഐഎഎസ്
(എകസിക്യൂട്ീവ് �യറകടർ, കടുടടുുംബതശീ)

സമകാലിക ഡകരളത്ിൽ വഡയാ
െന പരിരക്ഷയടുും പരി�രണ
വടുും ഏന്റ തപാധാന്യമർഹി്ടു

നെ ഒനൊയി മാറിയിട്ടുടെട്. 2011 ന്സൻസസ് 
തപകാരും സുംസ്ഥാനത്ിന്റെ ന്മാത്ും െന
സുംഖ്യയടുന്ട 13 ശതമാനവടുും 60 വയസ്ിനടു 
മടുകളിലടുള്വരാണ്. 2025 ആകടുഡമ്ാഡഴ
്ടുും ഇത് 20 ശതമാനഡത്ാളമാകടുന്മനൊ
ണ് അനടുമാനും. വഡയാെനങ്ളിൽ കൂടടു
തൽ സ്തതീകളടുമാണ്. 

65 വയസ്ട് പിനെിട് ഭൂരിഭാഗും വഡയാെ
നങ്ളടുും ഡരാഗാതടുരരാന്ണനെടുും 2015ന്ല 
എൻഎസ്എസ് സർഡവയിൽ കന്ടെത്ി
യിരടുനെടു. ഡകരളത്ിന്ല കടുടടുുംബവ്യവസ്ഥ 
അണടുകടുടടുുംബങ്ളിഡല്ടു മാറിയഡതാന്ട 
വഡയാെനങ്ൾ്ട് അവർ്ാവശ്യമടുള് 
പരി�രണും നൽകാൻ ബന്ടുെനങ്ൾ്ടു 
കഴിയാന്ത വരടുനെടു. ഈ ഒരവസ്ഥയ്ടു 
ശാശ്വത പരിഹാരും കാണടുകന്യനെ ലക്ഷ്യ
ഡത്ാന്ട വഡയാെന ഡസവന ദാതാ്ളടുമാ
യി കടുടടുുംബതശീ രുംഗത്ടു വരടുനെടു.

സുംസ്ഥാന വഡയാെന നയും 2013 തപകാ
രും ഡകരളന്ത് വഡയാെന സൗഹൃദ സമൂ
ഹമാ്ി മാറ്ടുക ലക്ഷ്യമിട്ട് അനവധി വിക
സന, ഡക്ഷമ തപവർത്നങ്ൾ സർ്ാർ 
നടപൊ്ടുനെടുടെട്. ഇതനടുസരിച്ടു തഡദേശ 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ളടുന്ട ഡനതൃത്വത്ിൽ 

നടപൊ്ടുനെ പാലിഡയറ്ീവ് പരി�രണ പദ്ധ
തിയിന്ല ഒരിനമായി വാർധക്യ പരി�രണും 
കിടപെടുഡരാഗികളായ വഡയാെനങ്ൾ്ടു 
ലഭി്ടുനെടുടെട്. സാമ്ത്ികമായി ന്മച്ന്പെ
ട് വിഭാഗങ്ളിലടുള്വർ്ടു പണും ന്കാടടു
ത്ടു ഡസവനും വാങ്ാനടുും നിലവിലടുള് പദ്ധ
തികൾ തപകാരും വ്യവസ്ഥയില്ല. 

45 വയസ്ിനടു താന്ഴയടുള് ആഡരാഗ്യവടുും 
ശാരീരിക ക്ഷമതയടുമടുള് പടുരടുഷന്ാരടുന്ട
യടുും സ്തതീകളടുന്ടയടുും ഒരടു സുംഘും െില്ലാ 
അടിസ്ഥാനത്ിൽ വഡയാെന ഡസവ
ന ദാതാ്ളായി തപവർത്ി്ടുും. ഇവർ
്ടുഡവടെ പരിശീലനും കടുടടുുംബതശീയടു
ന്ട ഡനതൃത്വത്ിൽ നൽകടുും. ഡകാൾ 
ന്സറെർ വഴി ഇവരടുന്ട ഡസവനും ഉറ
പെടു വരടുത്ാൻ ഉപഡഭാകതാവിനടു കഴി
യടുും. ഡസവന ദാതാ്ന്ള 24 മണി്ൂ
റടുും ഓൺകലനാഡയാ ഡ�ാൺ വഴി
ഡയാ ഉപഡഭാകതാ്ൾ്ടു ബന്ന്പെ
ടാനടുള് സൗകര്യമടുടൊകടുും. െില്ലകളി

ന്ല തപധാന നഗരങ്ളിലടുും പഞ്ായത്ടുക
ളിലടുും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്ിൽ പദ്ധതി 
നടപൊ്ടുും. കടുടടുുംബാുംഗങ്ൾ വിഡദശഡൊ
ലി്ടു ഡപായതിന്റെ �ലമായി ഒറ്ന്പെട്ടു 
കഴിയടുനെ വഡയാെനങ്ളിഡല്ായിരി്ടുും 
ഇത്രത്ിൽ ഡസവനും ആദ്യന്മത്ി്ടുക.

വഡയാെനങ്ൾ്ട് ആവശ്യാനടുസരണും 
ഡസവനും, വഡയാെനങ്ൾഡ്ാ അവരടുന്ട 
കടുടടുുംബങ്ൾഡ്ാ 24 മണി്ൂറടുും ബന്
ന്പെടാവടുനെ ഡ�ാൺ–ഓൺകലൻ ഏകൊ
ലക സുംവിധാനും, ഉനെത നിലവാരത്ിലടു
ള് പരിശീലനും ലഭിച് തപ�ഷനൽ ഡസവ
ന ദാതാ്ളടുന്ട ഡസവനും എനെിവ ഈ പദ്ധ
തിതപകാരും കടുടടുുംബതശീ ഉറപെടുനൽകടുനെടു. 

വഡയാെനങ്ളടുന്ട ആഡരാഗ്യ പരിരക്ഷ 
ശടുതശൂഷ, വീടടുകളിലടുും ആശടുപതതികളിലടുും 
ആവശ്യാനടുസരണും സഹായിയായി തപവർ
ത്ി്ടുക, കടുടടുുംബാുംഗങ്ൾ യാതതഡപാ
കടുനെ അവസരങ്ളിൽ ആവശ്യാനടുസര
ണും കൂ ട്ിരി്ടുക. മരടുനെട്, ഭക്ഷണും എനെി
വ നൽകടുക, ആശടുപതതികളിൽ എത്ി്ടു
ക, വഡയാെനങ്ളടുന്ട ശാരീരിക–മാനസി
ക ഉല്ലാസത്ിനായി ലഘടുയാതതകൾ സും
ഘടിപെി്ടുക, അവരടുന്ട വിവിധ സാമൂഹി
ക–സാമ്ത്ിക ആവശ്യങ്ൾ നിറഡവറ്ടുനെ
തിനടു സഹായിയായി തപവർത്ി്ടുക തടുട
ങ്ിയ എല്ലാ ഡസവനങ്ളടുും കടുടടുുംബതശീയടു
ന്ട ഡസവന ദാതാ്ൾ നൽകടുും. അങ്ന്ന 
അവരിൽ സഡന്ാഷും നിറയന്ട്.

പ്രായമരായവരെ ് െിചെികരാാം;
സശ്രാഷാം ് കെരാാം

വശയരാജന ്െിചെണത്ിനു ശസവനദരാതരാകൾ
കുടുാംബപേരീയുരട ്ുതിയ സാംൊംഭാം


