Caste on the Menu Card അഥവാ തീന്മേശയിലെ ജാതിഹിന്ദു
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ദിവയ കളത്തിങ്ങെ്
തീന്മേശയിലല വിഭവങ്ങളിലൂലെ ജാതിയിമലക്ക് , അതിന്ലറ
വികലതയിമലക്ക് ഒലക്കയുള്ള ഒരു വിരല്ചൂണ്ടലാണ് Caste on the
Menu Card എന്ന മേരില് ൊറ്റാ ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ഓഫ് മസാഷയല്
സയന്സസിലല വിദയാര്ത്ഥി/നികള് നിര്േിച്ച 20 േിനിറ്റ്
ദദര്ഘ യേുള്ള മ ാകയുലേന്ററി. േുുംദൈ േഹാനഗരത്തിന്ലറ
േശ്ചാത്തലത്തില് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജാതി അനുഭവങ്ങളില്
'Castemopolitan Mumbai' എന്ന വിഷയത്തിന്ലറ ഭാഗോയി രൂേും
ലകാണ്ട േല ഉേവിഷയങ്ങളില് ഒന്നാണ് ഇത്.
ത ാകുന്നത് ഇതില് അവര്
ഇത് േറ്റുള്ളവയില് നിന്നുും വയതയസ്േ
കാണിക്കാന് ശ്ശേിക്കുന്നത് ഭക്ഷണവുും അതില് ഒളിഞ്ഞു
കിെക്കുന്ന ജാതീയതയുും ഹിന്ദു വിശവാസശ്േോണങ്ങളുോണ് .
േുുംദൈയിലല ശ്േധാനലെട്ട മഹാട്ടലുകള്, വയാോരസ്ഥാേനങ്ങള്
(Leather Industry, Music Instruments etc), അധയാേകര്, വിദയാര് ത്ഥികള്,
വിദയാഭയാസസ്ഥാേനങ്ങളിലല മോത്ത് / േന്നി മഭാജന ചര്ച്ചകള്
എന്നിവയാണ് മ ാകയുലേന്ററിയില് ശ്േധാനോയുും
ഉള്ലെെുത്തിയിരിക്കുന്നത് .
ഇന്ത്യയിലല ഉന്നത വിദയാഭയാസ സ്ഥാേനങ്ങളിലല (മസാഷയല്
സയന്സ് സ്ഥാേനങ്ങളില് മോലുും) ജാതിയിമലക്കുും
സസയാഹാരത്തിമലക്കുും ചുഴിഞ്ഞമനവഷണങ്ങള് നെത്തുന്ന
സഹോഠികമളയുും അവര് ശ്േതിനിധാനും ലചയ്യുന്ന ഭൂരിേക്ഷ
ഹിുംസാത്മകതലയയുും കൂെി മചര്ത്തു വായിമക്കണ്ടതുണ്ട് .
Osmania, Hyderabad central University, JNU തുെങ്ങി ഇന്ത്യയിലല േിക്ക
സര്വകലാശാലകളിലുും ൈീഫ് ലഫസ്റ്റിവലുകളുോയി

ൈന്ധലെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള എതിര്െുകള് േലതവണ ചര്ച്ച
ലചയ്യലെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് . 'Inclusion' എന്ന വിഷയലത്ത കുറിച്ച്
വാമതാരാലത സുംസാരിക്കുകയുും ആ മേരില്
ിൊര്ട്ട്ലേന്റുകള് നെത്തുകയുും ലചയ്യുന്ന ഈ വിദയാഭാസ
സ്ഥാേനങ്ങളില് ഒലക്ക തലന്ന 'Food Inclusion' എന്നത് ഒരു
ശ്േമഹളികയാണ്. േറ്റു കയാമ്പസുകളിലല ചര്ച്ചകളില് നിന്ന്
ത ായി TISS-ല് രൂേും ലകാണ്ട ചര്ച്ചകള് ൈീഫില് നിന്നുും
വയതയസ്േ
മോര്ക്കിമലക്ക് കൂെി വയാേിച്ചമൊള് അതിമനാെുള്ള എതിര്െുും
േതിന്ഩെങ്ങ് വര്ദ്ധിച്ചു. ൈീഫ് / മോര്ക്ക് ലഫസ്റ്റിവലുകള്
നെത്തുക എന്നുള്ളതിനുേരി ൈീഫുും മോര്ക്കുും ദ നിുംഗ്
ഹാള് ലേനുവില് ഉള്ലെെുത്തി തികച്ചുും ലസകുലറായ ലോതു
ഇെങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാതായിരുന്നു ചര്ച്ചകളുലെ ലക്ഷയും.

ഇന്ത്യന് സര്വകലാശാലകളില് ഒരു വലിയ ശതോനും ഇന്ത്യയുലെ
വെക്കു കിഴക്കന് ഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരാണ്. വെക്ക്, ലതക്ക്
എന്നിങ്ങലന ഇന്ത്യലയ രണ്ടായി ഭാഗിച്ച് സാമ്പാറുും ദാലുും
ലറാട്ടിയുും ആലു ലോമറാട്ടയുും തിന്നാന് മവണ്ടി
നിര്ൈന്ധിതരാവുന്ന വിദയാര്ഥികള് 'inclusion' ലന കുറിച്ചുും
'domestic space'ലന കുറിച്ചുും ചര്ച്ചലചയ്യാനുും ലസേിനാറുകല്
അവതരിെിക്കാനുും വിധിക്കലെട്ടവരാണ് . ഭക്ഷണും സുംസ്
കാരത്തിന്ലറ ഭാഗോലണന്നു ഊക്കും ലകാള്ളുന്ന ഇന്ത്യന് ജനത
േമക്ഷ വെക്കു കിഴക്കന് സുംസ്ഥാനങ്ങള് ഒന്നുും തലന്ന
ഇന്ത്യയുലെ ഭാഗേല്ല എന്ന സമന്ദശും നല്ിക ലക്കാമണ്ടയിരിക്കുന്നു.
േനീറുും ലറാട്ടിയുും ദാലുും കാണുന്നത് തലന്ന 'cultural shock '
ആലണന്ന് േറയുന്ന വെക്കു കിഴക്കന് സുഹൃത്തിന്ലറ വാദലത്ത
അതുലകാണ്ടുതലന്ന അശ്ത ലഘുവായി കാണാന്
സാധിക്കുകയില്ല. ഇത്തരും ചര്ച്ചകള് ജാതിയില് ോശ്തും ഒതുങ്ങി
നില്ക്കുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കും.
ഒമര സേയും ൈീഫ്/മോര്ക്ക് ചര്ച്ചകലള േല്ലുും നഖവുും
ഉേമയാഗിച്ച് എതിര്ക്കുന്ന അധികാരികള് േറുവശത്ത്
ഗമണമശാത്സവും മോലുള്ള േരിോെികള് ക്ക് േൗനാനുവാദും
നല്ുക ന്നതുും േൂജയുലെ ശ്േസാദ വിതരണും േമതതരോക്കുകയുും
ലചയ്യുന്നു. കാമ്പസുകളില് ഇത്തരും ഉത്സവങ്ങമളാ,
േതേരിോെികമളാ നെത്താന് ോെിലല്ലന്ന് ലിഖിതവുും /

അലിഖിതവുോയ നിയേങ്ങളുള്ളമൊള് തലന്ന ഇത്തരത്തില്
ഹിന്ദു ഉത്സവങ്ങലള ലസകുലര് ആക്കാനുള്ള നീക്കും വലിയ
ഗൂ ാമലാചനകളുലെ ഫലോലണന്നുും ഹിന്ദു മദശീയതയുലെ
ഭാഗോലണന്നുും നിസ്സുംശയും േറയാന് കഴിയുും.
ലോതു ഇെങ്ങള് ലോതുവായിട്ടു തലന്ന നിലനിര്ത്തുവാനുും
അവിലെ ഉയര്ന്നു വരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്ലറ ജാതീയത എന്ത്്
വിലലകാെുത്തുും എതിര്മക്കണ്ടാതാലണന്നുും മ ാകയുലേന്ററി
േറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കാദേിക് ചര്ച്ചകള് തുെങ്ങാനുും
തുെരാനുും ഉളള ആര്ജവവുും മ ാകയുലേന്ററി കാണിക്കുന്നു.
(ൊറ്റാ ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് മസാഷയല് സയന്സസില്
ഗമവഷകയാണ് ദിവയ)

