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മരുന്നു മാഫിയ കേരളം കരാഗാലയമാക്കുന്നു

ക

ാ.കജാർജ്

എബ്രഹാം

മലയാളിയുടെ രണ്ടു ബലഹീനതകൾ – സമ്പാദ്യം മുഴുവനും

വസ്തുവും വി

റ്റു മക്കൾക്ക ഉന്നത വിദ്യാഭാസം നനെിടക്കാെുക്കുക, കിെപ്പാെം പണയ ടപ്പെു
ത്തിയും ഉറ്റവർക്കും ഉെയവർക്കും ലഭയമായതിൽ വനേറ്റവും ടമേമായ ചി
കിത്സ നതെുക – ഇവ രണ്ടും ഇന്നു നിരന്തര ചൂഷണത്തിനു വിനേയമായി
ടക്കാണ്ടി രിക്കുന്നു. മക്കൾ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുമനല്ലാ എനന്നാർത്ത
സനന്താ ഷനത്താടെ ആദ്യനത്തത ടചയ്യുനമ്പാൾ, രണ്ടാമനത്തത ടചയ്യുവാൻ
നാം നിർബ ന്ധിതരാക്ക ടപ്പ െുന്നു.
ഈയിടെ

ഒരു

സഹപാഠിടയ

െയിൽ മക്കടളപ്പറ്റി

വഴിയിൽ

നചാദ്ിേനപ്പാൾ

വേ കണ്ടു. വിനേഷങ്ങൾക്കി

അനേഹം

പറഞ്ഞു,

“ഒരാനളയുള്ളൂ,

അവൻ എംടെക കഴിഞ്ഞു എറണാകുളടത്താരു അനമരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ
രണ്ടു വർ ഷമായി നജാലിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവനതു കളഞ്ഞു.
ഇനപ്പാൾ

ഒരു

ബബക്കിൽ

മരുന്നു കമ്പനിയുടെ

ടറപ്പടസനനററ്റീവായി

കറങ്ങി നെക്കുന്നു. എറണാകുളടത്ത

അവനടറ

ആയി
പഠിേ

നമഖലയിടല കമ്പയൂട്ടർ എഞ്ചി നീയർ നജാലിയിൽ അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ
മാസം േമ്പളം കിട്ടിയിെത്തു ഇ നപ്പാൾ േമ്പളവും കമ്മീഷനുമായി പ്പതി
മാസം

മൂന്നര

ലക്ഷം കയ്യിൽ വരുന്നു. എഞ്ചിനീയർ

നജാലി

കളഞ്ഞത

എന്തിനാടണന്ന ഞാൻ അവനനാെു നചാദ്ി ക്കനണാ ?”.
മൂന്നു വർഷം മുമ്പ എനടറ മാതാവിന അസഹയമായ കാൽമുട്ടു നവദ്നയും
നെക്കാൻ പ്പയാസവും ആയനപ്പാൾ മുട്ടുമാറ്റിവക്കൽ േസപ്തപ്കിയ നെത്തി. ഒ
ച ത്ത ആേുപപ്തി ചിലവുൾപ്പടെ മൂന്നു ലക്ഷം ബില്ലെേു. ഈയിടെ ഒരു
രാഴ്ട
ബന്ധുവിനുനവണ്ടി അനത ആേുപപ്തിയിൽ വിളിേു നചാദ്ിേനപ്പാൾ ഒരാഴ് ച
ടത്ത ആേുപപ്തിതാമസം ഉൾപ്പടെ എട്ടര ലക്ഷമാകും, പടക്ഷ രണ്ടാമടത്ത
നക സ ആയതു ടകാണ്ടു അമ്പതിനായിരം രൂപ കുറക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു.
സവന്തം ആവേയത്തിനായി കഴിഞ്ഞ ആഴ് ച നകാട്ടയടത്താരു മരുന്നു കെയിൽ
നിന്നു നൂറ്റിമുപ്പതു രൂപ ടകാെുത്തു സാൽബയുട്ടനമാൾ ഇൻനഹലർ വാങ്ങി.
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കയ്യിൽ കിട്ടിയനപ്പാൾ മരുന്നു ഗനവഷണ രംഗത്ത പ്പവർത്തിക്കുന്ന ഒരാടള
ന്ന നിലയിൽ സംേയം നതാന്നിയതുടകാണ്ട കാേു നപായാലും നവണ്ടില്ല
ഒന്നു പരീക്ഷിക്കാടമന്നു വേു. ഇൻനഹലർ തീരുന്നതു വടര ടവറുടത
അെിേു നനാക്കി. ഇരുന്നൂറു മീനറ്റർഡ നഡാസ എന്നുഴുതിയിരി ക്കുന്നിെത്തു
മുപ്പതു നഡാസ കഷ്ടി.

മടറ്റാന്നുകൂെി

വാങ്ങി

ഉപനയാഗിേു. േവാസംമുട്ടു

കുറയുന്നില്ല എന്നു മാപ്തമല്ല ഇൻനഹലർ േരിക്കു പമ്പ ടചയ്യാത്തതുടകാണ്ടു
നവണ്ട നഡാ സ കിട്ടുന്നുമില്ല.
സുഹൃത്തിനടറ ടമഡിക്കൽ ടറപ ആയ മകനടറ മൂന്നര ലക്ഷം മാസ വരു
മാനത്തിനടറ
ത്തിടല

പിന്നാമ്പുറക്കഥ അറിയാൻ,

ഒരു ടമഡിക്കൽ

ബവകുനന്ന രങ്ങളിൽ

നകാനളജിൽ

നരാഗികടള

കൂടെ പഠിേു ഇനപ്പാൾ നകരള
ടമഡിസിൻ ടപ്പാഫസ്സറായ,

വ ീട്ടിലും നനാക്കുന്ന

അെുത്ത

സുഹൃത്തിടന നഫാണിൽ വിളിേു. അെുപ്പമുള്ളതുടകാണ്ടു അനേഹം ഒരു
സതയം പറഞ്ഞു. ദ്ിവസ്സവും വ ീട്ടിൽ അനേഹടത്ത കാണാൻ ചുരുങ്ങിയത
ഇരുപതു ടമഡിക്കൽ ടറപ്പുമാ ടരങ്കിലും എത്തും. അവരുടെ ഇനാമുകൾ
നകട്ടാൽ ടഞട്ടും. മുഴുവൻ ചില നവാെു കൂെി രണ്ടുമൂന്നു ആഴ് ച ഇഷട്ടമുള്ള
വിനദ്േരാജയത്തു കുെുബ നത്താടൊപ്പം െൂറിനുള്ള വിവിേ പാനക്കജുകൾ
വനര. വരുന്ന നരാഗികൾ ടക്കല്ലാം അവരുടെ കമ്പനിയുടെ മരുന്നുകൾ ഒന്നു
കുറിക്കണം. അപ്തനയ നവണ്ടൂ.
ഞായറാഴ് ച പള്ളിയിൽ കുർബാനക്കിെയിൽ പലരും തുെർേയായി തുമ്മുക
യും ചുമക്കുകയും ടചയ്യുന്നതു പ്േദ്ധിേു. അതിൽ കുർബാന കഴിഞ്ഞു
പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സുഹൃത്തിനടറ അെുക്കൽ എത്തി. “നന്നായി ചുമ
ട റ കണ്ടിനല്ല ?”, ഞാൻ നചാദ്ിേു. “രണ്ടു തവണ കണ്ടു,
ക്കുന്നനല്ലാ, നഡാക്ട
ആനറിബനയാട്ടിക്കുൾപ്പടെ മരുന്നും വാങ്ങിേു. ആഴ് ച മൂന്നായി,
പടക്ഷ
ച
അസുഖം കുറയുന്നില്ല. ഞായറാഴ്ക്ക
ുർബാന മുെക്കാൻ മനസ്സനുവദ്ിക്കാ
ത്തതുടകാണ്ടു എത്തിയതാ”. തുെരുന്ന ചുമയക്കിടെ അനേഹം പറടഞ്ഞാ
പ്പിേു.
നകരളീയരുടെ
ഭാവം

അസുഖങ്ങൾ മാറാത്തതു കഴിവുള്ള

ട മാരുടെ അ
നഡാക്ർ

ടകാനണ്ടാ, അവർ േരിയായി നരാഗനിർണയം നെത്താത്തതു ടകാ

നണ്ടാ അല്ല. മറിേ അവർ കുറിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ അവർ ഉനേേിക്കുന്ന
പദ്ാർത്ഥങ്ങൾ േരിയായ

അളവിനലാ തൂക്കത്തിനലാ ഇല്ലാത്തതുടകാണ്ടാ

ടണന്നു മാപ്തമല്ല, അതിലുണ്ടാനവണ്ട സാേനങ്ങൾ പല മരുന്നുകളിലും അ
പ്പാടെ തടന്ന ഇല്ലാത്തതു ടകാണ്ടുമാണ. ഗുളികകളുടെ ടവള്ളിക്കവചത്തിൽ
ഭൂതക്കണ്ണാെി

വേു

നപാലും

വായിക്കാൻ

പറ്റാത്ത

രീതിയിൽ

അെി

േുവേിരിക്കുന്ന സാേനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിനലാ തൂക്കത്തിനലാ
ഇല്ലാ എന്നു മാപ്തമല്ല അടതാന്നും ആ ഗുളികകളിൽ നമടമ്പാെിക്കുനപാലും
ത ം.
ഇനല്ല ഇല്ല എന്നതാണു വാസ്വ
വിറ്റമിൻ,

മിനറൽ

സുലഭമായ

ഗുളികകൾ എന്നു

ഗുളികകളിൽ

പറഞ്ഞു വിവിേ വർണങ്ങളിൽ

വിറ്റാമിനുകളുമില്ല

മിനറലുകളുമില്ല.

അതും
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ട
കുമ്മായം തടന്ന. കളർ നചർത്ത കുമ്മായം. നഡാക്ർ
കുറിോലും അത
നവണ്ടാന്ന വേ

ആ പണം ടകാെുത്തു പേക്കറികളും പഴങ്ങളും വാങ്ങി

മലയാളികൾ കഴിേിരുടന്നങ്കിൽ എപ്ത നന്നായിരുന്നു. അമ്പതു രൂപനയാളം
ഒരു

ഗുളികക്ക

ടകാെുത്തു

നാം

വാങ്ങിക്കുന്ന

ആനറിബനയാട്ടിക്കിനു
ട മാരുടെ ഇനാമുകളു
ഉതപാദ്നേിലവ അഞ്ചു ബപസനയ ഉള്ളൂ. നഡാക്ർ
ടെയും, ടമഡിക്കൽ ടറപ്പ ഉൾപ്പടെയുള്ള ഇെനിലക്കാരുടെ ഭാരിേ കമ്മീഷ
നുകളുടെയും രഹസയവും മടറ്റാന്നല്ല.
മരുന്നു വയവസായം ഇന്നു ഗുജറാത്ത ഉൾപ്പടെ ഉത്തനരന്തയൻ സംസ്ഥാന
ങ്ങളിടല വ ീെുകളുടെ ടെറസ്സിടല കുെിൽ വയവസായങ്ങളാ. ടചറുകിെ വയ
സ
വസായങ്ങൾക്കുള്ള ബാങ്കു വായപ്പയും ഗവടെനറ സബ്ിഡികളും
വാങ്ങി
നെത്തുന്ന ഈ “അന്തർനദ്േീയ മരുന്നുനിർമ്മാണോല കളിൽ” നിന്നു പെേു
വിട്ടു നകരളത്തിടലത്തുന്ന ഗുളികകളിൽ ടതാണ്ണൂറു േതമാന വും നമ്മുടെ
നവമ്പനാട്ടുകായലിൽ

നിന്നു

തടന്ന

കുമ്മായം എന്ന ടവളുത്ത ടപാെി

വാരുന്ന

കക്ക നീറ്റി യുണ്ടാക്കുന്ന

[കാൽസയം

കാർനബാണറ്റ എന്നു

ോസപ്തനാമം ] ആടണന്ന എപ്ത നപർക്കറിയാം ?
ആഹാരമാലിനയമായിനപ്പാലും കുമ്മായം േരീരത്തിനുള്ളിൽ കെന്നാൽ
ന
ട ുടെ നിർനദ്േപ്പ
അതു കിഡ്ിയും
കരളും തകർക്കുടമന്നിരിടക്ക, നഡാക്റ
കാരം ഈ ‘കുമ്മായഗുളികകൾ’ നാം പണം ടകാെുത്തു വാങ്ങി ദ്ിവസ വും
മുെങ്ങാടത മൂന്നും നാലും നനരം കഴിക്കുന്നു. നരാഗേമനം
കാണാത
ട നവനറ മരുന്നു കുറിക്കുകനയാ, കുറിേതിനടറ നഡാസ
വരുനമ്പാൾ നഡാക്ർ
കൂട്ടി കുറിക്കുകനയാ ടചയ്യുന്നു. ഫലനമാ, നരാഗം മാറുന്നില്ല എന്നു മാപ്തമ ല്ല,
മുമ്പില്ലാത്ത നരാഗങ്ങൾ പുതുതായി ഉണ്ടാകുകയും ടചയ്യുന്നു. കിഡനി
്
യും
ന
കരളും തകർക്കുകയും മിേം.
കിഡ്ി,
കരൾ മാറ്റ േസപ്തപ്കിയകൾ
എന്നനത്തക്കാളും കൂെുതലായി
നെക്കുന്നത പ്േദ്ധിനക്കണ്ടതുണ്ട.

ഇനപ്പാൾ

നമ്മുടെ

ആേുപപ്തികളിൽ

ഇന്തയയിടല ആടക ജനസംഖയയായ നൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ചു നകാെിയിൽ ടവറും
മൂന്നര നകാെിയുള്ള നകരളത്തിൽ

പ്പതിവർഷം 8000 നകാെിയുടെ മരുന്നു

വിറ്റഴിക്കടപ്പെുന്നു. ടറനക്കാഡ കേവെം. ജനസംഖയ നകരളത്തിനടറ അ
ഞ്ചിരട്ടിയുള്ള ചില ഉത്തനരന്തയൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇവിെുനത്തതിനടറ
പത്തിടലാന്നുനപാലും മരുന്നു ചിലവാകുന്നില്ല. മൂന്നരനക്കാെി മലയാളികൾ
നചർന്ന പ്പതിവർഷം 8000 നകാെി രൂപയുടെ മരുന്നു തിന്നു തീർക്കുന്നു.
എനങ്ങാട്ടാ നമ്മുടെ ടകാേു നകരളം, ബദ്വത്തിനടറ സവന്തം നാെു പായുനന്ന..
?
പട്ടിണിനയാ

നപാഷകാഹാരക്കുറനവാ

ഇല്ലാത്ത

മലയാളി

അലുമിനിയം

നഫായിലിൽ ടപാതിഞ്ഞു ഗുളികയായി എത്തുന്ന വിഷം കഴിേു മുടമ്പ ങ്ങും
നകട്ടുനകൾവി നപാലുമില്ലാത്ത നരാഗങ്ങൾക്കെിമയാകുന്നു.
നകരളത്തിടലത്തുന്ന
പ്ന്തിനക്കണ്ട

മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരവും വിലയും നിയ

തിരുവനന്തപുരടത്ത

സംസ്ഥാന

പ്ഡഗ്

കൺനപ്ൊളറും
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ടമഡിക്കൽ സർവ ീസസ നകാർപനറഷനും ടവറും കെലാസ്സു പുലികളായി
നിലടകാള്ളുന്നു. അവിെങ്ങളിടല ചില ഉനദ്യാഗസ്ഥർ

നക്ഷപ്ത ബംഗളാവു

കളും നഗരത്തിൽ ഫളാറ്റുകളും
്
ആഡബരകാറുകളുടമാടക്കയായി വില
സുന്നു എന്നുള്ളതു ടവറുടത ചിരിേു തനള്ളണ്ട ആനരാപണങ്ങൾ മാപ്തനമാ?
ഉത്തനരന്തയൻ മരുന്നു കമ്പനിയുെമകൾ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നു നക്ഷപ്ത
നഹാട്ടലുകളിൽ തമ്പെിേു
കാനണണ്ടവടരടയല്ലാം
നവണ്ടവിേം കാ
ണുനമ്പാൾ,
യാടതാരു
ടെസ്റ്റുകൾക്കും വിനേയമാക്കാടത അവരുടെ
കുമ്മായ ഗുളികകൾ നിർബാേം സർക്കാർ ആേൂപപ്തികളിനലക്കും, ടമഡി
ക്കൽ ടറപ്പുമാർ വഴി ബപ്പവറ്റ ആേുപപ്തികളുടെ

ഫാർമസികളിനലക്കും,

മരുന്നു കെകളിനലക്കും നിർബാേം ഒഴുകുന്നു. ടമഡിക്കൽ ടറപ്പുമാരായി
ത ിദ്യരായ നമ്മുടെ
ബബക്കുകളിൽ കറങ്ങുന്ന അഭയസ്വ
യുവാക്കൾക്കും
ചാകര. നരാഗികളായ നമ്മുടെ ഉറ്റവരും ഉെയവരും അത വാങ്ങി കഴിേു
ന
കിഡ്ിയും
കരളും വടര എന്നനന്നക്കുമായി തകർക്കുന്നു. ഇതിടനാരു
അവസ്സാനമുനണ്ടാ?

ഈ പൂേക്കാരു മണി ടകട്ടും?

മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ

പപ്തങ്ങളിൽ വായിേു നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ മരുന്നു നിർമാണ ഗുണ
നിലവാര നിയപ്ന്തണ നിയമ നഭദ്ഗതി ബില്ലു വരുന്നു എന്ന. പിടന്നടയാ ന്നും
നകട്ടില്ല. അടതവിടെനപ്പായി ? ആരു മുക്കി ?
നമ്മുടെ നാെിനടറ ടപാതു പ്പേനം – എല്ലാത്തിനും എഴുതി വേിരിക്കുന്ന
നിയമങ്ങളുടണ്ടങ്കിലും അടതല്ലാം കെലാസ്സിൽ തടന്ന ഇരിക്കും. പണടക്കാ
പ
തിയും സവാർത്ഥതാല്രയങ്ങളും
ബകനകാർത്തു നിന്ന
ആ നിയമങ്ങൾ
കാറ്റിൽ പറത്തും. മാഫിയാകൾ രാഷപ്െീയക്കാരുടെ പിൻബലനത്താടെ പി
ന്നാമ്പുറങ്ങളിരിന്നു നാെു ഭരിക്കും. ഇതു തടന്ന മരുന്നു മാഫിയയും ടച
യ്യുന്നു.
വിനദ്േ

രാജയങ്ങളിൽ

പല

നിലകളിൽ

ഗുണനിലവാരം

പരിനോേിേു

നബാേയമായ

മരുന്നുകൾ മാപ്തം വിൽക്കാൻ അനുവദ്ിക്കുകയും, പണ
ട ുടെ നിർനേേനത്താടെ അതു വാങ്ങി കഴിേു
ടക്കാതിയനല്ലാത്ത നഡാക്റ
നരാഗം മാറി സനന്താഷനത്താെും സമാോനനത്താെും കൂടെ മനുഷയൻ ദ്ീർഘ
കാലം ജീവിക്കുനമ്പാൾ,

പാവം

മലയാളി

മാറാനരാഗിയായി ജീവിതം തുലക്കുന്നു.

കുമ്മായഗുളികകൾ തിന്നു

കാരണക്കാരായവർ

ടകാഴുത്തു

വ ീർക്കുന്നു. നരാഗാലയമായി മാറിയിരി ക്കുന്ന ബദ്വത്തിനടറ സവന്തം നാെ
മനസ്സു

തകർന്നവടരടക്കാണ്ടു

നിറയുന്നു.

നകരളം

യഥാർത്ഥ

പ്ഭാന്താലയമാകാൻ അേികം ബവകില്ല.
ഇടതാന്നും

തങ്ങടള ബാേിക്കുന്ന

കാരയമല്ല

എന്നു

മനസ്സിൽ

കണ്ണെേിരുട്ടാക്കുന്ന, വ ീട്ടുകാർക്കുൾപ്പടെ സർക്കാർ ചിലവിൽ

പറഞ്ഞു
ചികിത്സ

നനെുന്ന ജനപ്പതിനിേികൾ ഒരു കാരയനമാർക്കണം. നിങ്ങളും ബന്ധുക്കളും
കഴിക്കുന്നതും ഈ കുമ്മായ ഗുളികകൾ തടന്ന.
കക്ഷി രാഷപ്െീയനഭദ്മില്ലാടത യുദ്ധകാലാെിസ്ഥാനത്തിൽ അെിയന്തിരമായി
മരുന്നു ഗുണനിലവാര നിയപ്ന്തണ നഭദ്ഗതി ബിൽ നിയമസഭയിൽ ടകാണ്ടു
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വന്ന അതു പാസ്സാക്കി നരാഗചികിത്സാ രംഗത്തു മലയാളികൾ നനരിെുന്ന
ടകാെിയ ചൂഷണത്തിനു തെയിൊൻ എടമ്മടല്ലമാടര ഓനരാരുത്തടരയും
ഞാൻ സനനഹപൂർവ്വം ടവല്ലുവിളിക്കുന്നു.
സമ്മർേങ്ങളുണ്ടാകും തീർേ.
അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും. ടചറുത്തുനിൽക്കുവാനുള്ള ഊർജ്ജമുണ്ടാ
വണം. ഉനേേലക്ഷയനത്താടെ മുനമ്പാട്ടു നപാകുവാനുള്ള

ആർജ്ജവമുണ്ടാ

വണം. നവാട്ടർമാരായ ജനങ്ങളതു തിരിേറിയും നാടള. ചൂഷണ വിനേയ
രായിടക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന

ലക്ഷങ്ങളുടെ

നപരിൽ

അനുപ്ഗഹിക്കു കയും ടചയ്യും.

________________________________

ബദ്വം

നിങ്ങടള

