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सारांश  

         भटक्या ववमकु्तांच्या आत्मकथनांनी या समाजािे वाथतव जगासमोर आिले आह.े थवत:ि आखलेल्या वेदनादायी 

िौकटीत राहिारा हा समाज मोठ्या समदूायाच्या दृष्टीने सवािथािन े अनवभज्ञ होता. या आत्मकथनानंी वकमान थवरूपात या 

समाजािे द:ुख, वदेना जगासमोर आली. या पढुील काळात या समाजातील तरूि वपढीन े वशक्षिािा वसा खांद्यावर घेऊन 

आपल्या समाजबांधवांच्या उन्नती व उत्कषािसाठी प्रयत्न करावयास हवा. पि त्यािबरोबर प्रथथावपत समाज, सरकार, बुवद्धवादी, 

वविारवंत यानंीही केवळ सहानुभतूी व अनकंुपेन ेभटक्या ववमकु्ताकंडे न पाहता त्यािंा सवाांवगि ववकास कसा होईल याकडे 

जािीवपवूिक लक्ष द्यावयास हव.े 

बीज शब्द- भटके, ववमकु्त, आत्मकथने. 

प्रस्तािना : 

 थवातंत्र्योत्तर काळात सावहत्यािी प्रवक्रया अवधकावधक समाजावभमखु झाली. ववववध समाजघटक सावहत्याच्या 

पररघावर यऊे लागले. ववशेषतः दवलत व ग्रामीि सावहत्याच्या माध्यमातनू अनेकांगी अनुभवववश् व मराठी सावहत्यात प्रवतवबंवबत 

झाल.े आशय, ववषय, मांडिी, भाषा, वनवेदनशैली अशा सविि थतरावंर हा अनभुव नवा ठरला. कथा, कादबंरी, नाटक, कववता 

यांबरोबर आत्मकथनामंधनू यािी प्रविती येत.े प्रथतुत संशोधन लेखामध्ये भटक्या ववमकु्तांच्या आत्मकथनांच्या अनुषंगाने मांडिी 

केली आह.ेम 

उवद्दिे : 

 “भटक्या-ववमकु्तािंी आत्मकथने” या संशोधनात्मक मांडिीि ेपढुील उद्देश आहते. 

1. आत्मकथन ही संकल्पना समजनू घेिे. 

2. भटक्या-ववमकु्तांच्या लेखन पे्ररिांिा अभ्यास करिे 

3. भटक्या-ववमकु्तांच्या आत्मकथनांिी वैवशष््टये समजनू घेिे. 

 थवातंत्र्योत्तर मराठी सावहत्यािा पररघ अनेकांगानी वधारला आह.े प्रथथावपतांच्या लेखन संकेतानंा आव्हान दते नवी 

मांडिी होण्याच्या या काळात समाजातील वगेवेगळे घटक बोलते झाले. भारतीय घटनेिा आधार घेत दलुिवक्षत असिाऱ् या व्यक्ती 

आवि समहू आपल्या व्यथा वेदना मांडू लागले. मराठी सावहत्यामध्य ेहोत असिारा हा बदल मािसुकीिा आग्रह धरिारा आवि 

त्यासंदभाितील आपली भवूमका ठासनू मांडिारा असा ठरला. अशा बदलािी िाह ल डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच्या प्रेरिेने पषु्ट 

झाली. यातनू दवलत लेखक बोल ू वलह  लागल.े यािाि पढुिा टप्पा म्हिनू भटक्या ववमकु्त जाती जमातींच्या आत्मकथनांकडे 

पाहावयास हव.े 

 मराठी सावहत्यात आत्मिररत्र हा शब्द पररवित आह.े आयषु्ट्याच्या संवधकालात थवजीवनाि े तटथथपिे केलले े

वसंहावलोकन असा सविसाधारि अथि यामध्य ेअपेवक्षत आह.े असे लेखन करण्यामागे गतथमतृींना उजाळा दिेे, कृतज्ञता व्यक्त 

करि,े आपल्या अनुभवांिा इतरानंा फायदा व्हावा, मागिदशिन व्हाव ेअसे ववववधागंी हते ूअसतात. पि मागील पन्नास वषाांच्या 

काळात जीवनाच्या वववशष्ट कालावधीला अधोरेवखत करून वकंवा एखाद्या प्रसंगाला नजरेसमोर ठेवनू अगदी तरुिपिीही लेखन 

झाल.े सामान्यपि ेअशा लेखनाला ‘ आत्मकथन’  असे म्हिण्यािा प्रघातआह.े असे लेखन करिाऱ् या लखेकािंा वयोगट 

एकवीस वषाांपासनू िाळीस-पिंिेाळीस वषाांपयांतिा आह.े या लेखनामध्य े पारंपररक लेखनप्रिाली वविारात न घतेा जी गोष्ट 

सांगण्यायोग्य वाटत ेतेथनू सरुुवात होत ेआवि लेखकाला वजथे संपवावेसे वाटतात वतथे संपत.े त्यामळेु वािकाला काहीतरी अपरेु 

असल्यािा भास होतो. पि संबंवधत लेखकाला तसे वाटत नाही कारि त्यांना तेवढिे सांगायि ेअसते. ज्यांना ‘ आत्मिररत्र’  

म्हटल े जात े त्यामध्ये जीवनािा समग्र तपशील दीघि मांडिीतून सामोरा येतो पि आत्मकथनातील िररत्र अल्प असते. 



VIVEK RESEARCH JOURNAL SPECIAL ISSUE 21 MARCH, 2022 ISSN : 2581-8848 

 

Vivek Research Journal- A National Multi-disciplinary Peer Reviewed Bi-annual Journal  Page 177 
 
 
 

 
बऱ् यािवेळेला त्रोटकही असते. असे होण्यामागे संबंवधत लेखकािे अंतथथ हतेूही असतात. या लेखनातून संबंवधत लेखकाच्या 

व्यवक्तगत जीवनासह समाजजीवन, संबंवधत समाजातील मािसे, त्यांिे वतिन, भाषा, रूढी, परंपरा आदी बाबी समजनू यतेात. 

त्यामळेु असे म्हिता यतेे की आत्मकथन हा सावहत्यप्रकार आत्मिररत्राला समांतर असिारा पि आपल ेवेगळेपि जपिारा 

सावहत्यप्रकार आह.े 

 भटक्या जातीजमातींच्या अनेकांनी आपल्या जीवनािी कैवफयत मांडली आह.े या मांडिीला आत्मिररत्र असे न 

म्हिता ‘आत्मकथन’ म्हिण्यािा प्रघात आह.े कारि संपिूि जीवनािा परामशि घेण्यापके्षा आयषु्ट्याच्या काही भागािी मांडिी 

लेखकाने केली आह.े हा अनभुव वािण्यािा वकंवा जािवण्यािा प्रसंग मराठी सावहत्य जगतात थवातंत्र्योत्तर काळात साठ-सत्तर-

ऐशंीच्या दशकात आला. तत्पवूी असे अंगावर येिारे, अथवथथ करिारे जीवनानभुव फारसे वािनात आल े नव्हत.े कारि 

गावकुसाबाहरेील जगाशी तसा गावठािािा संबंध अगदी मयािवदत थवरूपात यायिा. या गावकुसाबाहरेील जगाला समजनू घ्याव,े 

त्यांच्याकडे मानवतेच्या भवूमकेतून पाहावे असे फारसे कोिाला वाटतही नव्हते. त्यामळेु दवलत, भटक्या ववमकु्तांच्या लखेनाने, 

त्यांच्या वािनाने मराठी मन अथवथथ झाले, बिेैन झाले. आपल्या आजबूाजलूा असाही समाज राहतो यािे भान मोठ्या समहुाला 

येऊ लागल.े एकाअथी या लखेनाने मोठ्या समहूाला अंतमुिख बनववले. एका बाजलूा थवातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर हळूहळू का असेना 

सधुारिा, ववकास यािंी फळे िाखायला वमळिारा समाज आवि दसुऱ् या बाजलूा असा समाज ज्यांना राहायला घर नाही, 

सांगायला पत्ता नाही. गावािा वठकािा नाही. एवढेि नाही तर या दशेाि े आपि नागररक आहोत ह े पटवनू दणे्यासाठीिी 

कोितीही ओळख या समाजाला सांगता यते नव्हती. संववधानान ेप्रत्येक भारतीयाला समता, बंधतुिेी, थवातंत्र्यािी हमी वदली पि 

भटक्या-ववमकु्तांच्या बाबतीत या शब्दांना तसा फारसा अथि नव्हता. त्यांना मतदानािा अवधकार नव्हता. परंपरेच्या वरवंट्याखाली 

या समाजािे वजिे अक्षरशः दबल ेहोते. एकाअथी मािसू म्हिनू त्यांि ेअवथतत्व नाकारल्यासारखी पररवथथती होती. त्यामळेु ही 

आत्मिररत्र े वकंवा कथने वािताना आपल्या आजबूाजलूा असिाऱ् या मािसांि ेअपररवित जगिे समजनू येत.े या लेखनान े

समाजातील ववववध अधःथतर मखुर झाले असे सतत वाटत राहते. 

 महाराष्ट्रामध्ये 42 भटक्या-ववमकु्त जमाती असल्यािी नोंद असनू यापैकी 28 भटक्या तर 14 ववमकु्त जमाती आहते. 

भटक्या जमातीमध्य े गोसावी, बलेदार, भराडी, भतुे, वित्रकथी, गारूडी, वघसाडी, गोल्ला, गोंधळी, गोपाळ, हळेवी, जोशी, 

काशीकापडी, कोल्हाटी, मैराळ, मसिजोगी, नंदीवाले, पांगळु, रावळ, वसक्कलगर, ठाकर, वासदूवे, भोई, बहुरूपी, ढलेारी आवि 

ओतारी यांिा समावेश हतेो. ववमकु्तामध्ये बेरड, बेथतर, भामटा, कैकाडी, कंजारभाट, कटाब, वंजारा, राजपारधी, राजपतूभामटा, 

रामोशी, वडार, वाघरी, छप्परबंद यांिा समावेश असनू या जमातींच्या पोटजातीिी संख्या 200 इतकी आह.े
 
भारतीय संववधान 

आवि कायद्याने या जाती जमातींना संरक्षि दणे्यािी भवूमका घतेली असली तरी आजही प्रथा, परंपरांच्या वरवंट्याखाली यातील 

बहुतांश जमाती भरडल्या जात आहते. जात जमातीच्या बंवदथत िौकटीतनू बाहरे पडून काहंीनी वशक्षि घेतले आवि नवी वाट 

मळायला सरुूवात केली. अशातील कांहीनी आपली जीवनकहािी मांडली असनू यामध्य ेलक्ष्मि मान,े लक्ष्मि गायकवाड, 

दादासाहबे मोरे, ववमल मोरे यािंा ववशेषत्वान े उल्लखे होतो. यामध्य े लक्ष्मि मान े यािं े ‘उपरा’, लक्ष्मि गायकवाड यािं े

‘उिल्या’, दादासाहबे मोरे यािं ेगबाळ, ववमल मोरे यािं े‘तीन दगडािंी िलू’, वकशोर शातंाबाई काळे यांि े‘कोल्हाट्याि ंपोर’, 

नानासाहबे झोडगे यािं े‘फांजर’, भीमराव गथती यािं े‘बेरड’, आत्माराम राठोड यांि े‘वाडा’, जनाबाई वगऱ् ह ेयांि े‘मरिकळा’, 

मकु्ता सवािगौड यािं े‘वमटललेी कवाडं’, नमबुाई गावीत यािंे ‘आदोर’ आदींिा ववशेषत्वान ेउल्लखे होतो. 

 भटके ववमकु्त असा शब्दप्रयोग केल्याबरोबर ज्यांिा नमेका ठाववठकािा नाही, जे कुठेही वहडंतात असा समहू हा अथि 

प्रथमदशिनी नजरेसमोर येतो. भटका म्हिज ेभटकिारा, ज्यानंा अजनूही समाजव्यवथथेच्या मखु्य प्रवाहात थथान नाही आवि जे 

आपल ेअवथतत्व वसद्ध करण्यासाठी संघषि करीत आहते, झगडत आहते असा समाज होय. आपि थवातंत्र्यािी सदसुष्ट वषे पिूि 

केली आहते पि अजनूही कांही वववशष्ट जाती जमातीवर असिारा गनु्हगेार हा वशक्का पसु ूशकलो नाही. पारतंत्र्यात असताना 

विटीश सरकारने भटक्या जातीजमातींना गनु्हगेार ठरवनू त्यांच्यावर अनेक बंधने घातली. सविसामान्य नागररकाला वमळिाऱ् या 

कोित्याही सोयी सवुवधा या समहूाला वमळू नयेत अशी व्यवथथा करण्यात धन्यता मानण्यात आली. यािा पररिाम सवाांगान े

झाला. जगण्यासाठी कोितहेी साधन नाही, जमीन नाही, व्यवसाय नाही आवि मखु्य म्हिजे समाजात उभं राहायिे असेल तर 

वशक्षि हव ेतेही नाही.
2 
अशा पररवथथतीने हा समाजसमहू पिूिपिे समाजजीवनाच्या मखु्य प्रवाहापासनू बाजलूा रावहला. या 

समाजाला एका वठकािी राह न मालकी व नागरी जीवन जगता न आल्याने या जाती मागास व अवतमागास रावहल्या. यािा ददुवेी 
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पररिाम म्हिज ेहा समाज अंधश्रद्धा, रूढी, परंपरा, दाररर्य, अज्ञान आवि वनरक्षरतेच्या खाईत बुडाललेा आह.े आज एकववसाव्या 

शतकाच्या उंबरठ्यावरून आत आपि प्रवेश करीत असतानाही भटक्या-ववमकु्तांना आधवुनकतेिा थपशि झालेला नाही. द:ुख, 

दाररर्य, वनरक्षरता, भटकिे, वभक मागिे या िक्रात या समाजाि ेजीवन संपत आह.े नव्या जाविवािंा थवीकार केला तर दवेािा 

कोप होईल अशी भावना बाळगिाऱ् या या समाजाला अंध:काराच्या खाईतून बाहरे पडण्यासाठी तीव्र संघषि करावा लागत आह.े 

हा संघषि काहंी प्रमािात भटक्यांच्या आत्मकथनातनू जगासमोर यते असनू यामध्य े ‘ उिल्या’ कार लक्ष्मि गायकवाड यांि े

योगदान खपू मोठे आह.े  

 लक्ष्मि गायकवाड यांनी आपल्या आत्मकथनातून आपल्या समाजािे वाथतव जग मांडल ेज्यािा मागमसू प्रथथावपत 

व्यवथथेला नव्हता. दवलत सावहत्याने गांवकुसाबाहरेि ेजीवन मराठी सावहत्यात आिले आवि सावहत्यववश् व हादरले. अशावेळी 

भटक्या लक्ष्मि गायकवाडांच्या अनुभवान े प्रथथावपत समाज अिंवबत झाला. मािसं अशीही जगतात यािी जािीव मोठ्या 

समहूाला करून दणे्याि े महत्त्वपिूि कायि गायकवाडांच्या भावषक कृतीमळेु साध्य झाल.े भटकी जमात अक्षरश: गाव, समाज 

यापासनू वकतीतरी दरू आह.े अजनूही कांही वठकािी त्यांच्यावर वनबांध असनू गावात प्रवेश करताना गावाच्या पाटलािी परवानगी 

घ्यावी लागते. घटननेे समता, थवातंत्र्य, समानता यािी वकतीही ग्वाही वदली तरी वथतुवथथती मात्र ववपररत आह.े म्हिनू लक्ष्मि 

गायकवाडांनी आपले जीवन लोकांसमोर मांडले. त्यािंा हते ूप्रामाविक आह.े काळ बदलला आह ेयािी प्रखर जािीव त्यांना 

असनू आपल्या समाजाने नव्या यगुािी पाऊले ओळखनू वाटिाल करायला हवी अशी त्यांिी धारिा आह.े म्हिनूि मािसू 

म्हिनू जगण्यािा आपिांस हक्क आह ेव या उिलेवगरीपासनू दरू राह न थवकतृित्वावर आपि जगायला पावहज,े वशक्षि घेतल े

पावहजे” असे त्यांना वाटत.े थवातंत्र्याच्या इतक्या वषाित भटक्यांिी द:ुखे मांडण्यािा प्रयत्न कांहीनी केला पि लक्ष्मि गायकवाड 

यांना बुवद्धवंत, प्रवतवष्ठत तसेि मध्यमवगीय यांच्यावर अवजबात ववश् वास नाही. त्यांच्या मतानुसार या लोकांना भटक्यािं ेद:ुख, 

वेदना समजल्या नाहीत. जे लोक सोसताहते, भोगताहते त्यानंीि आपल्या वेदना, मांडायला हव्यात यािी प्रखर जािीव होऊन 

‘उिल्या’िा जन्म झाला आह.े 

 एका गोष्टीिा उल्लेख करावयास हवा की, मराठी सावहत्यामधील समाजजीवन बरेिसे एकागंी व पवूिग्रहदवूषत आह.े 

ववशेषत: अल्पसंख्याक आवि दवलत भटक्यांसंदभाितील वििन तर कल्पनेच्या पातळीवर वथथरावल्यासारखे वाटत.े अशावेळी 

प्रथथावपत समाजधरुरनानंा आपल्या शेजारी असिारा आवि या समाजव्यवथथेिा घटक असिारा मोठा समहू कसा जगतो आह ेह े

कळण्यासाठी का असेना असे लखेन होिे गरजिेे होत.े लक्ष्मि गायकवाड यािं े ‘उिल्या’, ववमल गोरे यािंी ‘तीन दगडािंी 

िलू’, दादासाहबे मोरे यािं े‘गबाळ’ या व अशांच्या लखेनामळेु हा हतेू कांही प्रमािात का असेना साध्य होत आह ेअसे वाटत.े 

लक्ष्मि गायकवाड यांनी आिखी एका गोष्टीिा वनदशे केला आह ेते म्हितात, “या जातीजमातीमधनू नवीन पद्धतीिे वशक्षि 

घेऊन जगिाऱ् यानंी या समाजाबद्दलिी आपली बांवधलकी सांगावी”
4
 मला वाटते ही पररवथथती सविि समहूांमध्ये कमीअवधक 

प्रमािात जािवत आह.े वशक्षिाने थवववकास व्हावाि पि आपि ज्या समाजािे प्रवतवनवधत्व करतो त्या समाजािे आपि 

कांहीतरी दिंे लागतो ही भावनाही जागतृ ठेवावयास हवी. भटक्या ववमकु्तािंी आत्मकथने वािल्यानंतर अशी बांवधलकीिी 

भावना सवाांकडे असल्यािे प्रकषािने जािवत.े 

 भटक्या ववमकु्तांच्या जीवनािा परामशि घेताना एक बाब ववशेषत्वाने जािवते की या समहूामध्ये वस्त्रयांसंदभाितील 

भावना तीव्र नकाराच्या आहते. आजही मलुगी जन्माला येिे म्हिज ेअशभु घडले अशी मानवसकता असिाऱ् या या समाजात 

यासाठी मलुीच्या आईला जबाबदार धरण्यात येत.े घरिा सवि गाडा जरी वस्त्रयांच्या खांद्यावरून वाहण्यात येत असला तरी या सवि 

वस्त्रया म्हिज ेमलुगी, आई, सनू, पत्नी एका अपराधी मनोवतृ्तीने जगत असतात. त्यांना अन्याय, अत्यािार सहन कराव ेलागतात. 

मळुात या वस्त्रया कधी फारशा साविजवनक वठकािी वदसत नाहीत. आवि वदसल्याि तर त्यांिी कपडे, शरीराच्या प्रत्येक भागावर 

असिारी जाडजडु आभषूिे यामंळेु त्यांच्याकडे वववित्र नजरेने पावहल ेजाते. पि एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवा की ही आभषूिे, 

दावगने म्हिज ेत्या स्त्रीवर लादललेी बंधने आहते. मािसूकीला काळीमा म्हिनू ज्यािा उल्लखे करता येईल अशा प्रथा आजही 

येथे पाळल्या जातात. उदा. वडार स्त्रीने िोळी न घालिे, वयात आलेल्या मलुीिे लग्न होत नसेल तर तीिा िहेरा काळा करिे, 

अशा अमानवीय प्रथा आजही या समाजात आहते. यािा अथि जग वकतीही पढुारललेे असल ेतरी भटक्या ववमकु्तांच्या वस्त्रयानंा 

अजनूही ‘थवातंत्र्य’ वमळाललेे नाही. स्त्रीला उपभोगािी वथतू समजिाऱ् या या समाजातील परुूष जाथतीत जाथत वस्त्रयांशी लग्न 
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करतो. जाथतीत जाथत मलुे होिारी स्त्री भाग्यवान समजली जात.े बऱ् यािवेळेला सास ूआवि सनू एकािवेळी बाळंत होताना 

वदसतात. यािा अथि वस्त्रच्या अवथतत्वाला फारसे महत्त्व नसिाऱ् या या समाजातील रूढी, परंपरामळेु भटक्या ववमकु्त वस्त्रयािंा मात्र 

बळी जातो.
6
 ही वथतवुथथती नाकारता यते नाही. असे असल े तरी कांही भटक्या जमातींमध्ये स्त्रीला महत्त्वाि े थथान आह.े 

कुटंुबातील प्रत्येक कायाित या मवहला सहभागी होतात. कांही जातीमध्य ेमलुींना हुडंा दणे्यािी प्रथा आह.े कनािटकातील कांही 

भागात सास ू सासरे भावी जावयािी परीक्षा घेतात. ज्यांच्या घरी मलुी जाथत त्याला नशीबवान मािण्यािीही प्रथा काही 

जमातीमध्य ेआढळत.े
7
 हा सवि तपशील रामनाथ िव्हाि, उत्तम कांबळे यांनी आपल्या भटकंतीमधनू मांडला आह.े भटक्या 

जमातीमध्य ेतीव्र जातीभेद पाळला जातो. कांही जमाती महार, मागं, िांभार, ढोर यांच्या घरातील अन्न खात नाहीत यािाही 

तपशील संशोधनाअंती समोर आला आह.े ही सवि पररवथथती जािनू घेतली तर लक्षात येते की भटका समाज आजही जनू्या 

वाटेवरून प्रवास करीत आह.े भतूकाळाच्या बेड्या घट्टपिे या समाजाच्या पायांमध्ये अडकलेल्या असनू त्यासंदभाितील गाभंीयि 

कांही भटक्यांनी वलवहलेल्या जीवनव्यथांतून समजनू येत.े 

वनष्ट्कषि : 

 प्रथतुत मांडिीतील आत्मकथनांच्या आधारे काही वनष्ट्कषि नोंदवविे शक्य आह.े 

1. भटक्या ववमकु्त जातीजमातीतील अनेकांनी आपले जीवनानुभव माडंले आहते. हा जीवनानभुव जातीगविक ववववधांगी 

आह.े 

2. बहुतांशी सवि आत्मकथनांमध्ये जीवनातील संघषि, नात्याला आलेल्या वेदनांि ेवित्रि आह.े 

3. आपल्याला गावठािाच्या बाहरे राहायला भाग पाडल ेगलेे यािी खतं या लेखनातनू जािवत.े 

4. बहुतांश सवि समाजघटकांवर श्रद्धा, अंधश्रद्धांिा प्रिंड पगडा आह.े 

5. महाराष्ट्राच्या ववववध भागातील लेखकानंी प्रदशेासह भाषिेा वैवशष््टयपिूि वापर करून, बोलीच्या समपिक वापर करीत 

जीवनानभुव मांडला आह.े 

6. ववववध जातीसमहूांच्या सांथकृवतक वैवशष््टयािंा पररिय होण्यास प्रथततु लेखनािी मदत होते. 

 भटक्या ववमकु्तांच्या आत्मकथनांनी या समाजाि ेवाथतव जगासमोर आिले आह.े थवत:ि आखलेल्या वेदनादायी 

िौकटीत राहिारा हा समाज मोठ्या समदूायाच्या दृष्टीने सवािथािन े अनवभज्ञ होता. या आत्मकथनानंी वकमान थवरूपात या 

समाजािे द:ुख, वदेना जगासमोर आली. या पढुील काळात या समाजातील तरूि वपढीन े वशक्षिािा वसा खांद्यावर घेऊन 

आपल्या समाजबांधवांच्या उन्नती व उत्कषािसाठी प्रयत्न करावयास हवा. पि त्यािबरोबर प्रथथावपत समाज, सरकार, बुवद्धवादी, 

वविारवंत यानंीही केवळ सहानुभतूी व अनकंुपेन ेभटक्या ववमकु्ताकंडे न पाहता त्यािंा सवाांवगि ववकास कसा होईल याकडे 

जािीवपवूिक लक्ष द्यावयास हव.े 
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