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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧൦. ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൯. അെക്താ

ഭൂമിശാ ം (തുടച്ച ൎ)
ഭാരത ഖണ്ഡം -൯., മദ്ധ്യഖണ്ഡം

൪., െബാമ്പായി മുതലായ െചറുതുരുത്തികളുെട അവസ്ഥ–
ഗൂജൎരം കമ്പായ ഉൾകടൽ തപതിനമ്മൎദാനദികളുെട അഴിമുഖം മുതലായദി 

കളിൽ നി കന്യാകുമാരിെയാളം െതെക്കാ നീ കിട ന്ന കട റ 
ത്തി സമീപമുള്ളതുരുത്തികൾചുരുക്കെമയു വിവരിപ്പാനുള്ള വസുരാ ം–
െകാങ്കണം എന്നീര നാടുകൾതമ്മിൽെചന്നൎദിക്കിൽ നി അ ം പടി 
ഞ്ഞാെറാ കടൽ കരസമീപ െപാങ്ങികിട ന്ന െബാമ്പായി–കരിപുരി–

ീസ്ഥാനംഎന്നീമൂ തെന്ന–അതിൽവിെശഷമായ്തെബാമ്പായി തുരുത്തി
അതി വിസ്താരം കുറെച്ച ഉ മല–പുഴഇത്യാദികളുെട അവസ്ഥപറവാനില്ല
൧൫൩൦ ി.അ. െപാ ൎ ഗീസർ ആ തുരുത്തിെയ ൈകവശമാക്കിഒരു െകാ 
ട്ടെയ പണിയി തുടങ്ങി എങ്കിലും അവരുെട കാലത്തിൽ എല്ലാം അവിെട
നി ഏറ ദൂരമില്ലാത്ത െഗാവപട്ടണം മുഖ്യമായി െശാഭിക്ക െകാ ം െബാമ്പാ 
യിതുരുത്തിയിൽ വളെരചളിയായ കുഴിനാടുഉണ്ടാകനിമിത്തം വിലാത്തികാക്കൎ
സുഖവാസമില്ലായ്കെകാ ം അവർ ൧൬൬൧ ീ.അ. അതിെന ഇങ്ക്ലിഷ് രാജാ 
വി െകാടു കള അതിൽ നി ഒരു െയാജനം ഉണ്ടാകയിെല്ല ം
അതിെനാടു സംബന്ധിച്ചചിലവുംെവണ്ടാഎ ം െവ രാജാവ് കുമ്പിഞ്ഞി 
സക്കൎാക്കൎാ ആയതിെന എ ി െകാടു –അവർ�വട പടിഞ്ഞാെറ
സംസ്ഥാനത്തി ആ തുരുത്തി ധാനസ്ഥലമായിെകാള്ളാം എ വിചാരി 

ഗവന്നൎർ മുതലായ സ്ഥാനികെളഅതിൽ അയ പാപ്പൎി – അ മുതൽ
ആെദശത്തിെന്റ വിെശഷത്വം ഷ്ടമായി കാണ്മാൻ സംഗതി വ – ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ
അത്യന്തം യത്നം കഴി മത്താെല ആകുഴിനാടും നികത്തിചളികള  
കാടും വയക്കി ആസ്ഥലംഎല്ലാവ ൎ ം സുഖവാസത്തി െയാഗ്യമാക്കിയതുമ 
ല്ലാെതവിെശഷമായ തുറമുഖംഅവിെട ഉണ്ടാക െകാ െബാമ്പായി തുരുത്തി
ഇെപ്പാൾവങ്കച്ചവടത്തി ം കപ്പെലാട്ടത്തി ം ഒരു ധാന സ്ഥലമായി
തീന്നൎിരി –െബാമ്പായിപട്ടണത്തിെലനിവാസികളുെട സംഖ്യ ഉെപ്പാൾ
൨ലക്ഷത്തിെന്റ താെഴ അല്ല അവരിൽ ഏകെദശം ൧ലക്ഷം ഹി ക്കൾ.൨൮൦൦൦
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മുസല്മാനർ ൧൧൦൦൦െപാ ൎ ഗീസ ിസ്ത്യാനർ ൧൩൦൦൦ പാസൎ ികൾ ൮൦൦
യഹൂദന്മാർ ൨൪൦൦ ഇങ്ക്ലിഷ് പട്ടാളക്കാർ ൧൮൦൦ ചില്വാനം ഇങ്ക്ലിഷ് സക്കൎാർ
സ്ഥാനികളും യുെരാപകച്ചവടക്കാരും മ ം ഉണ്ടായിരി ം അതല്ലാെത സംവ 
ത്സരം െതാറും ഒെരാസംഗതിക്കായി അെങ്ങാ വ െപാകുന്നവരുെടസംഖ്യ
൬൦൦൦൦ ആയിരി ം മിെകച്ചധനവാന്മാർപാസൎ ികൾ തെന്ന കപ്പൽ പണിവങ്ക 
ച്ചവടം മുതലായ പുഷ്ടിയുള്ള വൃത്തികൾ മിക്കതും അവരുെട ൈകക്കൽ തെന്ന
ആകു –ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ ഒെരാവിധം വിദ്യാസംഘങ്ങെള സ്ഥാപിച്ചതുമല്ലാെത
പലപാതിരിമാരുംഅവിെട പാ ൎ സുവിെശഷ കടനത്തി അെനക
എഴു പള്ളിയിൽ കുട്ടികെളപഠിപ്പിക്ക പല പുസ്തകങ്ങെളയും മരാട്ടി മുതലായ
ഭാഷകളിൽ പക ൎ അച്ചടിക്ക ഒെരായാ കളിൽ വായാെല ൈദവവച 
നംെഘാഷിച്ചറിയിക്കഎന്നിങ്ങിെന പല യത്നവുംെച െകാണ്ടിരി –
തുരുത്തിയുെട വടെക്ക ഭാഗ കിട ന്ന മഹീം നഗരത്തിൽ പാ ൎന്നവർമി 
ക്കതു ംെപാ ൎ ഗീസർ തെന്ന–
െബാമ്പായിക്ക സമീപമുള്ള കരിപുരി തുരുത്തിയിൽ പൂവ്വൎകാല പാറയിൽ
െകാത്തിഉണ്ടാക്കിയ െക്ഷ ങ്ങളുംബിംബങ്ങളും അല്ലാെത വിെശഷി കാ 
ണ്മാൻ എതുമില്ല–

ീസ്ഥാനം എ െപരുള്ള തുരുത്തിയുെട നീളം എകെദശം ൩� കാതം
വീതി ൨� കാതം അതുവും െബാമ്പായിക്ക എ യും സമീപമാകു . അതി 
െല നിവാസികൾഏകെദശം൫൦൦൦൦ അവർ മിക്കതും െരാമാ ീസ്ത്യാനർ

ധാനസ്ഥലങ്ങൾതന്നാ–വെസ്സൎ ാവ–ഈ ര അെ —

൩., ഗംഗാനദീ വാഹം

ഗംഗായമുനാനദികൾ ഹിമാലയ പവ്വൎതത്തിൽ നി ത്ഭവി മലകളിലും പാ 
റകളിലുംപിള ൎകളിലും കൂട െതെക്കാ വി ഹരിദ്വാരം പാദിശാമഹൽ
എന്നീ ര സ്ഥലങ്ങളുെട സമീപ െവച്ച് മല െദശം വി ഡില്ലി രാജ്യ 
ത്തിൽ െവശി എകെദശം ൧൫കാതം തമ്മിൽ അക അ ം െതെക്കാെട്ടാ 
ഴുകിയെശഷം കിഴെക്കാ തിരി അള്ളഹാബാദ് പട്ടണത്തിെന്റ അരികിൽ
െവ ൧൦൦റ്റിചില്വാനം കാതം വഴി വഹിച്ചതിെന്റെശഷം ഒന്നായി െച ൎ
വരു – യമുനാദിെയാടുെചരുന്ന പുഴകെളാക്കയും വിന്ധ്യമ ല െദശങ്ങളിൽ
നി ത്ഭവി വടെക്കാ വഹി െകാണ്ടിരി –അവറ്റിൽ വിശിഷ്ടമായവ
ചമ്മൎപതി–നിവ്വ ൎിന്ധ്യ–െവ വതി മുതലായവ അവറ്റിെന്റ അവസ്ഥമീത്തൽപറ 

വെല്ലാഗംഗാനദിയുെട ഉപനദികൾ മിക്കവാറും ഹിമാലയത്തിൽ നി ത്ഭ 
വി െതെക്കാ െച അതിൽ െചരു – വിെശഷമുള്ളവ രാമഗംഗാ–െഗാമതി–
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സരയൂ ഭവനാശിനി–ഗണ്ഡകി–െകൗശിക– ീസ്ഥമുതലായവ തെന്ന െദവ യാ 
ഗത്തിൽനി കിഴെക്കാ പെണ്ടത്ത പാടലിപു സമീപ െവെണ്ടലഖണ്ഡം
എന്ന മലനാട്ടിൽ നി ത്ഭവി മലകളൂെട വടെക്കാെട്ടാഴുകി െച ന്ന െശാണാ 
നദിെയയും െച ൎ വരു �പറഞ്ഞ സകലപുഴകളിൽ വിശിഷ്ടമായ ഹ്മപു 

നദി തീെബത്ത്–അസ്സാം മുതലായ ഉന്നതെദശങ്ങളിൽകൂടി വഹി െത 
െക്കാ തിരി ബങ്കാള മുതലായനാടുകളിൽ കൂടി െച സമു ത്തിൽ കൂടു  
െമ്പ ഗംഗയുെട കിഴെക്ക കെയ്യാടു െച ൎ വരു –ഇ കാരം അെനക നദി 
കൾ കൂടുന്നസംഗതിയാൽഗംഗാഅത്യന്തം വദ്ധൎി െദവ െയാഗത്തിൽ നി
കിഴക്ക െതെക്കാ ബങ്കാളെദശ െട ഒഴുകി അെനകകയികളായി പിരി
ബങ്കാള സമു ത്തിൽ വഹി െകാണ്ടിരി – ഉത്ഭവ സ്ഥലം തുടങ്ങിഅഴിമു 
ഖെത്താളം ഏകെദശം ൩൨൦ കാതം വഴി ദൂരം ഗംഗാനദിസകല ഉപനദികെളാടും
കൂട ഒഴുകിവരുന്ന െദശത്തിെന്റ വിസ്താരം എകെദശം ൨൦൦൦൦ചതുര െയാജന–
�വലിയെദശാവസ്ഥ അ െമങ്കിലും ഹിെക്കണ്ടതി ആയത് ചില അംശങ്ങ 
ളായി ഖണ്ഡിെക്കണ്ടതാകു –

൧., ഗംഗായമുനാനദികളുെട നടുനാടു–

ഹരിദ്വാരം– ീരാമപുരം ഈ ര പട്ടണങ്ങൾ്ക്ക സമീപം ര നദികൾ ഹി 
മാലയപവ്വൎതംവി െതെക്കാെട്ടാഴുകി അള്ളഹാബാദ് പട്ടണത്തിന്നരിെക ഒന്നാ 
യി െച ൎ വെന്ന മീത്തൽ പറ വെല്ലാ– അവറ്റിെന്റ നടുവിലുള്ളെദശത്തി 

ദ്വിനദം എന്ന െപർ വ – അതിെന്റ ആകൃതിെയ കുറി വളെരപറവാ 
നില്ലവടെക്ക അംശം ഒഴിെകെദശം മിക്കവാറും താണഭൂമിതെന്നെവള്ളത്തി
ക്ഷാമമില്ലായ്ക െകാ ം ശീതഭൂമിയായഹിമാലയപവ്വൎതത്തി സമീപമായി കി 
ട െന്നങ്കിലും അതിെന്റ െതെക്കഅംശങ്ങളിൽഉഷ്ണവുംെവ െവാളംഉണ്ടാകനി 
മിത്തവും പലവൃക്ഷധാന്യാദികൾ എ ം പുഷ്ടിെയാെട മുെള വരു – ഈ ദ്വി 
നദവുംഅതിന്നടുത്ത െദശങ്ങളുംഹി ശാ ത്തിൽ കീത്തൎ ിമിെകച്ചെതങ്കിലും മു 
സല്മാനർ സി നദിെയകട ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽവ ആ മിച്ചനാൾമുതൽ
മഹാെക്ഷ ങ്ങളുെട മാഹാത്മ്യവും ഹി രാജാക്കളുെട അതിശയരാജധാനിക 
ളും ക്ഷയി അെ ഛ്ശരുെട മത ൈവരാഗ്യം കവച്ചൎ ദ്ധയുദ്ധപരാ മം ഇത്യാ 
ദികെള െകാ നശി കുരുെക്ഷ ം– ഹസ്തിനാപുരം ഇ സ്ഥം–കന്യകുബ്ജം മു 
തലായ നഗരങ്ങൾ ക കളായിതീരുകയുംെച –നിവാസികളിൽ അധിക്യം

ാപിച്ചവർ ഹി ക്കളല്ല മുസല്മാനർ തെന്ന ആകെകാ െദശത്തിെന്റെശാഭ 
യും കുറ പെലടവും മരുഭൂമിയായ്തീ ൎ – ഇെപ്പാഴെത്ത മുഖ്യമായ പട്ടണങ്ങൾ 
മിക്കവാറും ഗംഗാ– യമുനാനദികളുെട കര െദശ തെന്ന കിട – മിരുത്ത്
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(മിഹുൎ ത)പട്ടണം മാ ം ര നദികളിൽ നി സമദൂരവഴിയായി െദശത്തിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ കന്യകുബ്ജപട്ടണസമീപ ഗംഗെയാടു െച ൎ വരുന്ന കാളിപുഴയു 
െട അരികിൽ തെന്ന കിട –വിലാത്തികാക്കൎ പാപ്പൎാൻ നല്ല സ്ഥലമാക 
െകാ ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ ചില പട്ടാളങ്ങെള അവിെട പാപ്പൎി വരു – പട്ടണത്തി
വിെശഷമാെയാരലങ്കാരമില്ല–നിവാസികളുെട സംഖ്യഎകെദശം ൩൦൦൦൦ യമുനാ
പുഴവക്ക ള്ള പട്ടണങ്ങൾ ഡില്ലി–മധുര–അ –ക ി മുതലായവയെ കുരുരാ 
ജാക്കന്മാരുെട രാജധാനിയായ ഇ സ്ഥം പ െശാഭിച്ച െദശ മുസല്മാൻ 
െകസമ്മൎാരുെട ധാനപട്ടണമായ ഡില്ലി ഉയ ൎ െകാവിലകങ്ങൾ–മുസല്മാൻ
പള്ളികൾ– വിദ്യാലയങ്ങൾ മുതലായ അതിശയ പണികെളാടു കൂെട ഏകെദ 
ശം ൫ ചതുര കാതംവിസ്താരത്തിൽ ൨൦ ലക്ഷം നിവാസികൾ്ക്ക ഇരിപ്പിട മാ 
യ്വവിളങ്ങി ഏകെദശം ൮൦൦ സംവത്സരത്തിന്നകം പലയുദ്ധങ്ങൾനടന്ന സംഗ 
തിയാൽ കൂട ട നശി ം പുതുതായി ഉദി ം അതുല തമായി െശാഭിച്ചതിെന്റ
െശഷം മഹാരാജ്യം ക്ഷയി ഒെരാ ഖണ്ഡങ്ങളായി മരാട്ടി–ഇങ്ക്ലിഷ്കാർ മുതലായ 
വരുെട വശത്തിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ പട്ടണവും അത്യന്തം താണു അതിശയമാ 
യെശഷി കെള െകാണ്ടെ പെണ്ടത്ത മാഹാത്മ്യം ഇെപ്പാൾ കാണി ന്നത്
ഇെപ്പാളെത്ത ൈകസക്കൎ ശുഭനാമവും വലിയ മാസപ്പടിയുമല്ലാെത ക വാ
ഒ ം െശഷിച്ചതുമില്ല നിവാസികളുെട സംഖ്യ ഇെപ്പാൾ ഏകെദശം ൨ ലക്ഷം
ആയിരി ം–

െകരളപഴമ
൪൩. കൃഷ്ണരായക്കൎ ദൂതയ െഗാവയിൽനി വാങ്ങിെപ്പായതു

ആനഗുന്തിയിൽ അക്കാലം വാഴുന്നവൻ നരസിംഹരായരുെട അനുജനായ വീര 
കൃഷ്ണെദവരായർ തെന്ന. മെറ്റല്ലാരായരിലും ീത്വം ഏറിയവൻ തെന്ന ഇവെനാ 
ടു മമത ആയാൽ ഇ ാമി ദക്ഷിണ ഖണ്ഡത്തിൽ വാ യില്ലാതാ വാൻ വി 
ഷമമില്ല എന്ന് അൾ്ബു െകക്കൎ ക ലുയിസ്സ പാതിരിെയ തെന്റ ദൂതനാക്കി
തുംഗഭ ാതീര ള്ള നഗരത്തിെലക്കഅയ – അവെനാടു കൂെട ദ്വിഭാഷിയായ
ഗ ാെരയും കാ ക്ക െവഗതയുള്ള കുതിരകെളയും അയ – ഉണ്ടായ വത്തൎ മാ 
നങ്ങെള എല്ലാം രായെര അറിയി ി െവദത്തിെന്റ സാരാംശവും െബാധി 
പ്പി രായെര ഇെങ്ങപക്ഷത്തി അനുകൂലനാക്കി ചെമെക്കണം മലയാളത്തി 
ങ്ക മാപ്പിള്ളമാെര നീെക്കണ്ടതി പടെച െനാ കയില്ലെയാ നിങ്ങൾ ചു 
രത്തിൻ വഴിയായി ഇറങ്ങിവ ആ മിച്ചാൽ നാം കടൽ വഴിയായി െച
പീഡിപ്പിക്കാം.എന്നാൽ കുതിരക്കച്ചവടത്തി ൈവകല്യം ഒ ം വരികയില്ല–
വിെശഷി മംഗലപുരംതാൻ ഭട്ടക്കളതാൻ നമു നല്ലസ്ഥാനമായ്വരുന്ന കാ 

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം- 1849 അെക്താ 8

രം െതാ – അവിെട െകാട്ട എടുപ്പിപ്പാൻ അനുവാദം തരു എങ്കിൽ നി 
ങ്ങൾ്ക്കല്ലാെത മറ്റ ഒരുത്ത ൎം കുതിരകൾവരാതിരിെക്കണ്ടതി ഞങ്ങൾ കട 
ലിെന അട െവക്കാം– എന്നിങ്ങിെന പല കാരം കായ്യൎവിചാരം തുട വാൻ
പാതിരിെയ നിെയാഗി വിടുകയും െച –
എങ്കിലും െഗാവയിൽ ൩ മാസംഅല്ലെസൗഖ്യെത്താെട നി പാത്തൎ ത് അദിൽ 
ഖാൻ ചുരത്തിെന്മൽനി ഇറങ്ങി വന്നെപ്പാൾ െകാറ്റ നഗരത്തിന്നകത്ത ഒ ം
വരാതിരി മാറാക്കി വഴികെളയും അെട െവ (െമയി ൧൧) പിെന്ന നഗര 
ക്കാരും കലഹി തുടങ്ങിയെപ്പാൾ അൾ്ബുെകക്കൎ നഗരെത്ത വി റാപന്തരിൽ
വാങ്ങി പാെക്കൎണ്ടി വ അവിെട െ ശി വസി ശ ക്കെളാടും വിശെപ്പാ 
ടും െപാരുതുെകാ മഴക്കാലം കഴി – പല പറങ്കികളുംദീനെപ്പ മരി മെറ്റ 
വർ വയറുനിെറപ്പാൻ മറുപക്ഷം തിരി െതാപ്പിയിട്ടെശഷം അൾ്ബുെകക്കൎ
മഴയില്ലാത്തദിവസം വന്നെപ്പാൾ െശഷിച്ചവെരാടു കൂട കപ്പെലറി അ ദ്വീപിൽ 
െചന്നിറങ്ങി തല്ക്കാലം ആശ്വസി െകാൾ്കയും െച – (൧൫൧൦ ആഗസ്ത)

൪൪., അൾബുെകക്കൎ ഉണ്ണിരാമ െകായി വാ ഉറപ്പിച്ചതു–

അ ദ്വീപിലും െഹാന്നാവരിലും എത്തിയെപ്പാൾ പിെന്നയും െഗാവെയ 
െക്കാെള്ള െചെല്ലണ്ടിവരുെമെല്ലാ എ െവ അൾ്ബുെകക്ക്ൎ പെടക്ക പല

കാരത്തിലും െകാപ്പി മലയാളത്തിൽനി ം സഹായം ാപിെക്കണ്ടതി
െതെക്കാ ഒടുകയും െച – (൧൫൧൦ സപ്ത. ൧൫) കണ്ണ രിൽ അണ
െകാലത്തിരിെയാടു കൂടികാെ ക്കായി െകാട്ടയുെട മുമ്പിൽ ഒരു കൂടാരത്തിൽ
െച ക – അവിെട രാജാവും മമ്മാലിമരക്കാരും കണ്ണനൂർ ഒശീരായ
െചണിെച്ചരി റു മുതലായ മഹാെലാകരുമായി കണ്ട് അെന്യാന്യം കുശ 
ലവാ കൾ പറകയും െച അവിടു െകാച്ചിമൂപ്പെന്റ ക കെള വായി
മടിയാെത പുറെപ്പ െകാച്ചിയിൽ എത്തിയാെറ മൂത്തരാജാവ് മരിച്ചതിനാൽ
െകായിലക കലശൽ പല വിെധന വദ്ധൎിച്ച കാരം െക – അതിെന്റ െഹതു
(൩൧അദ്ധ്യായം) മീത്തൽ ഉെദ്ദശി പറ വെല്ലാ– മുെമ്പെത്ത സ ദായം
എെന്തന്നാൽ മൂത്തരാജാവ് സന്യാസംദീക്ഷി െക്ഷ വാസിയായി തീെപ്പ 
ട്ടാൽവാഴുന്ന രാജാവ് രാജ്യഭാരംെനെര അന വങ്കൽ എ ി മൂത്തവെന
അനുഗമി സന്യാസംതുടെങ്ങണം എന്നെ – അതുെകാ ഉണ്ണിെകാതവമ്മൎർ
തീെപ്പട്ട കാരംെകട്ടാെറമുെമ്പ െ ാഹി െപായ അന വൻ താമൂതിരിയുെട
പടജ്ജനങ്ങളുമായി ൈവപ്പിെയാളംവ ഉണ്ണിരാമെക്കായില്ക്ക െചാല്ലി വിട്ടതി

കാരം– നിങ്ങൾ പറങ്കികളുെട െചാൽെക്ക എെന്റ അവകാശം തള്ളി നാലു
ചില്വാനം വഷൎം വാണുെകാണ്ടതിനാൽ എനിക്കെവദനഇല്ല– ഇെപ്പാൾ നി 
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ങ്ങൾ െബാധം ഉണ്ടായി രാജ്യം എങ്കൽ എ ി െക്ഷ വാസം തുടങ്ങിയാൽ
എല്ലാം െപാറുക്കാം– പൂവ്വൎമയ്യൎാദ അറിയാമെല്ലാ മറ എങ്കിൽ ാഹ്മണ 
െരാടുെചാദിച്ചറികയും െചയ്യാം– എന്നിങ്ങെന എല്ലാം െകട്ടാെറ െപരിമ്പട
പറങ്കിമൂപ്പരുമായിനിരൂപി രാജ്യംവി െകാടുക്കയില്ലഎ നിശ്ചയി – പിെന്ന
താമൂതിരിയുെട പടവദ്ധൎിച്ചതി മിച്ചെപ്പാൾ ാഹ്മണരും വ പല കാരം
മുട്ടി മുറയി െപ ങ്ങളുംമ ി തുടങ്ങിയ െശഷം രാജാവ് നന്ന െ ശി
എനിക്ക ന്യായം ഇല്ലെല്ലാ എ മനസ്സിൽ കു ണ്ടായി മൂത്തരാജാവിൻ
െകാവിലകം വി െവെറ പാക്കൎയും െച – ആയതു പറങ്കികൾെകട്ടാെറ
െകാട്ടയിൽ മൂപ്പനായ നൂനുകസ്തൽ കു ഉടെന െച രാജാെവക കാര 
ണംെചാദിച്ചറിഞ്ഞാെറ സ ദായ നിഷ്ഠ നിമിത്തം ഹി രാജാക്കന്മാരും
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