गल्
ु मी अमरपरु -सत्तिम्लाका
गौतम

1

यो पस्ु तिका ियार गर्न सहयोगगर्े गौिम बन्धुहरू –
-

प्रमख
ु लेखक र अर्स
ु न्धार्किान – ममत्र प्रसाद गौिम

-

पस्ु तिका ियारगर्न प्रेरणाददर्े र आर्थनक सहयोग गर्े – कुल चन्र गौिम

-

बंसाबलीका ऐतिहामसक िथ्य र ककम्बदस्न्ि बबवरण ददर्ह
ु ु र्े o

-

o

मोति प्रसाद गौिम

o

जगि प्रसाद गौिम

o

मिबलाल गौिम

o

राम बहादरु गौिम

अन्य सहयोग र प्रेरणा ददर्े –

o
o

ददर्ेि गौिम

o

उपेन्र गौिम

o

राजेि गौिम

o

िेषकान्ि गौिम

o

गोपाल गौिम

-----------------------------------------यो पस्ु तिका वव.सं.२०६९ मंमसरमा ियार गररएको हुर्ाले त्यसबेला सम्मको
मात्र बबवरण यसमा छ।
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गल्
ु मी अमरपरु -सत्तिम्लाका गौतम बंशको चिनारी
प्रस्तावना
वव.सं. २०६९ साल सम्म गल्
ु मी अमरपरु तर्बासी गौिमहरुको बंिावली र इति

हास एक पत
ु िाका अग्रजबाट अको वपढीकासन्ितिलाइ मौखखकरुपमा बिाइंदै आ
इएको र्थयो। िर मलखखिरुपमा लीवपबद्ध र्गररएको हुर्ाले कालान्िरमा उक्ि
इतिहासबबमसनदै, अपभ्रंसहुदै , िथ्य र ककम्बदस्न्िमा फाटोपदै जार्े खिरा महसस
ु
गरे र,संयक्
ु ि राष्ट्रसंघको लामो सेवाबाट सेवातर्बत्त
ृ भैतवदे ि

फकेका

श्री कुल

चन्र गौिमको पहल र अगव
ु ाइमा यो “गुल्मी अमरपुरसवत्तम्लाका गौिम बंिको

र्चर्ारी” भन्र्े पस्ु तिकाियारी गर्े तर्णनय भयो। यसको मतयौदा लेखर् र अर्ु
सन्धार् श्री ममत्र प्रसाद गौिमबाट भयो भर्े सम्पादर् र पररमाजनर्मा अरुधेरै
गौिम बन्धुहरुको सहभार्गिा रहे को छ।
परु ार्ो

र्ेपाली

वपत्रस
ृ त्तात्मक

संतकार

अर्स
ु ार

बंिावलीहरू

प्राय:

गोत्रमा

आधाररि परु
ु ष हांगोको आधारमा मात्र लेखखर्े गरे कोमा, बिनमार् समाबेिी
जमार्ा अर्स
ु ार यो पस्ु तिकामा गौिमबंिका मदहला – आमा, दददीबदहर्ी,
चेलीबेटी – लाइ पतर् सस्म्ममलिगर्े उद्दे श्य राखखएकोमा, अर्स
ु न्धार्गर्न
समयको अभावले यस संतकरणमा आंमसक रुपमा मात्र सफल भइएकोछ।
िदर्स
ु ार कवपलमखण गौिम हांगोका मदहला सदतय सस्म्ममलि केही िामलका
उदाहरण तवरुप राखखएकोछ। भववष्ट्यका संतकरणमा अरु हांगाका बन्धुहरुले
यस प्रयासलाइ तर्रन्िरिा र पण
न ा ददर्ह
ू ि
ु ु र्ेछ भन्र्े हाम्रो आसा र अपेक्षा छ।
यो र्चर्ारी लेखर्को साथसाथै अमरपरु -सवत्तम्ला तर्बासी गौिमहरुले झन्डै एक
सिाब्दी अतघदे खख कामलगौडी गौरमा तथापर्ागरी कुलपज
ु ा गदै आएको दे वलीगर्े
कुलायर् मस्न्दर पररसरको तर्मानण-सम्भार गर्े र उक्ि कुलमस्न्दरमै गौिम
बंसावलीका बबतिि
ृ मिलालेख राख्ने काम पतर् सम्पन्र् गररएको छ।
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भारत–कन्नौज बाट नेपाल-जुम्ला आगमन
भारि उत्तर प्रदे िको हाल फरुन खावाद स्जल्लामापर्े कान्यकुब्ज (कन्र्ौज)
अन्िगनि हररयाणा गाउँ मा जीवर् वविाईरहे का अत्री गोत्रीय व्राम्हणहरु भारिमा
मग
ु ल

(मस
ु लमार्)

हरुले

आक्रमणगरी

ववजय

प्राप्ि

गरे पतछ

त्यहाँका

दहन्दहु रुमार्थ जवजनतिी धमन पररविनर् गराउर्े आदद अत्याचार गर्नथाले पतछ
वव.सं. १२५० साल तिर आफ्र्ो धमन रक्षाथन हालको जुम्ला (मसंजा) राज्यमा
आइपग
ु ेको ऐतिहामसक कथर् छ।
मसंजा राज्यमा आएका कािीदास (गौिम बंिावली अर्स
ु ार ८औं पत
ु िामा पर्े)
षट्िातत्रवेत्ता िथा चिव
ु ेदमा पारङ्गि ववद्धार् भएको हुर्ाले मसंजापति राजाले
उर्लाइ गरु
ु परु ोदहिको रुपमा सम्मार् ददएर राखेका र्थए रे । त्यसैले भारिबाट
र्ेपाल आउर्े अत्री गोत्रीय गौिम वंिका प्रथम व्यस्क्ि कामिदास हुर् ् भन्र्े
बबश्वास गररएको पाइन्छ । कामिदास पव
न ा वंिहरुको खोजी गदै जाँदा अत्री
ू क
गोत्रीय अस्नर्होत्री व्राम्हण ऋिभ
ु र, गौिम वंिका आदद परु
ु ष रहे का अत्री ऋवष
र सिी अर्सय
ू ाका पत
ु िौर्ी सन्िार् भएको ककम्बदस्न्ि छ।

ससंजा–गोतामकोट बाट बागलुग
ं -गलकोट
मसंजा र्रे िले आफ्र्ा परु ोदहिलाई रुकुमको गोिामकोट वविान तवरुप ददएछर् ्।
गोिामकोटमा बसेको हुर्ाले कालान्िरमा उर्ीहरुलाई गोिामे भतर्यो भन्र्े
एउटा मि छ भर्े गोिामकोट वविानसग
ं ै राजाले “गोिामे” पद्वी ददएकाहुर् ्
भन्र्े अको भर्ाई पतर् पाईन्छ। यो ककम्बदस्न्ि अर्स
ु ार कामिदासका वंि
मध्ये २७औं पत
ु िाका काबरु (कापडी)लाई गोिाम भन्र्े ठाउँ मा वविान ददई
गोिामे पद्वी प्रदार् गरे का हुर् ् भतर्न्छ।
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तयर्ै गोिामे मध्येका २९औं पत
ु िाका श्रीधर गोिामे घम्
ु दै कफदै अघानखाँची
आईपग
ु े र वंि ववतिार गरे का रहे छर् ्। अघानखांचीबाट श्रीधरका वंिजहरु
र्ेपालको पवू वन िथा उत्तरी भागिफन फैलदै गएछर् ् र जो जहाँ गए उदह क्षेत्रमा
पराक्रमगदै तथायी रुपमै त्यहींको बामसन्दा बर्ी वंि ववतिार गरे छर् ्।
गलकोटबाट गल्
ु मी अर्खले
अघानखाँचीबाट उत्तरी क्षेत्र वानलङ्
ु गको गल्कोटमा बसाई सरी आएका गोिामे
मध्ये ३६औं पत
ु िा बलभरका ३ भाइ छोराहरु मर्ोहर,कालु र श्रीकृष्ट्ण रहे छर् ्।
मर्ोहरका सन्िार् गल्
ु मीको थोगान र श्रीकृष्ट्णका सन्िार् गल्
ु मीको जोहाङ बसाई
सरे छर् ् भर्े कालु पाध्ये गल्
ु मीकै अखनले भन्र्े तथार्मा आई बसेछर् ्।
हाम्रो इतिहासमा एक पत
ु िालाइ कररब २० बषन मार्ेर गणर्ा गरे को पाईन्छ।
त्यस अर्रु
ु प ३७औं पत
ु िाका कालु पाध्येका सन्िार् ववतिारहुँदै हाल २०७०
सालमा ४७औं पत
ु िा सम्म पग
ु ेको हुर्ाले लगभग २०० वषन अगाडी, यार्े वव.सं.
१८७० सालतिर, कालु पाध्ये अखनले आएको अर्म
ु ार् गर्न सककन्छ।
अखनले आई िरु
ु मा पौवामा बसेका कालल
ु े त्यस क्षेत्रको आर्थनक, सामास्जक
अवतथाको र्चन्िर्, मर्र् ् र अवलोकर् गरररहे का रहे छर् ्। यसरी अध्ययर् गर्े
क्रममा त्यहीं र्स्जकै रहे का अघानिोषका साहुहरुले तथातर्य वामसन्दाहरुलाई
रु.२० को ४ मार्ा अन्र् ब्याजमा (१ वीसको ४ मार्ा) ऋण ददर्े गरे को थाहा
पाएछर् ्। यो कुरा थाहा पाएपतछ कालल
ु े आफूसंग रहे को रुपैयाँबाट १ वीसको २
मार्ा ब्याजमा ऋणददर् िरु
ु गरे छर् ्। त्यसको फलतवरुप अर्धकािं वामसन्दाहरु
अघानिोषे साहुकहाँ छोडी कालस
ं ऋण मलर् थालेछर् ्। यो कुराको सँई
ु ग
ु को पाएर
अघानिोषे साहुहरु अखनले पौवामा आई कालल
ु ाई धस्म्कपण
ू न भाषामा ‘यतिो
सतिो ब्याजमा कदहले सम्म ऋण ददर् सक्र्े रहे छौ हामी पतर् हे रौंला’
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भर्ेछर् ्। प्रतिउत्तरमा कालु पाध्येले आफूसंग रहे को पैसाको थैलो तर्काली भँई
ु मा
पछारीददएछर् ्। यो दे खेर िी साहुहरु चुपचाप आफ्र्ो बाटो लागेका र्थएरे भन्र्े
ककम्बदस्न्ि छ।
एक कार्, दो कार् मैदार् हुँदै कालस
ं प्रिति पैसा रहे को हल्ला चारै तिर
ु ग
फैमलएछ। कालु धतर् भएको चाल पाएका एकजर्ा तथार्ीय चिरु रे नमीले
उर्लाई आफ्र्ी छोरी वववाह गराई र्ािा सम्बन्ध जोड्र्े प्रतिाव गरे छर् ्।
अवववादहि कालु पतर् वववाहगदान चलर् परम्परा अर्स
ु ार साटो हाल्र्ु पर्े िर
आफू गल्कोट छोडी आएको हुर्ाले साटो हाल्र् र्सक्र्े भएकोले जैसी थरका
रे नमीहरुको प्रतिाव तवीकार गरी वववाह गरे छर् ्। यदह कारणले गदान उपाध्याय
व्राम्हण पव
न
रहे का गोिामेहरु कालु पाध्ये पतछका सन्िार् जैसी ब्राम्हण
ू ज
भएको बबश्वास गररन्छ।

अर्खलेबाट अमरपुर
कालु पाध्येले अखनलेमा घरजम गरी आर्थनक, सामास्जक रुपमा सम्पन्र्भै
सम्मार्पण
ू न

जीवर्

वविाए

भर्े

कालक
ु ा

छोरा

र्ारद

र

र्ारदका

छोरा

लोकमखणले यसलाई तर्रन्िरिा ददर् सफल भएछर् ्। लोकमखणका छोरा
जयमङ्गलले उक्ि मार्प्रतिष्ट्ठामा अझ वद्
ृ र्धगदै अखनल-े रैंदी िथा सेउवासम्म
जनगा जममर् घरवार समेि ववतिार गरे छर् ् । उर्को सम्पन्र्िा त्यस
क्षेत्रमामात्र सीममि र्रही पस्श्चमिफन धुकोट, इतमा, अजै, अमरपरु , छापदहले
सम्म पतर् पग
ु ेको र त्यहाँका वासीन्दाहरु पतर् ऋण मलर् जयमङ्गलकहाँ पनु थे
रे ।
छापदहलेका खवासहरुले मलएको ऋण तिर्न र्सक्दा जयमङ्गलले उर्ीहरूबाट
र्वलीको खेि र जमलपोखराको बारी आजनर् गरे छर् ् र एकजर्ा मसद्धीमार्
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खर्ालले मलएको ऋण वापि सवत्तम्लाको जनगा रास्जर्ामा गरीमलएका र्थए
भन्र्े भर्ाई छ। उक्ि रास्जर्ामा पत्र सवत्तम्लाका जगि प्रसाद गौिमसंग
पतछसम्म पतर् रहे को र्थयो।
‘जसका छोरा उसका धर्, जसका भैंसी उसका बर्’ भर्े झैं जयमङ्गलका ५
भाइ छोराहरुको लगर्, ममदहर्ेि र एकिाको कारण गोिामेहरुको अखनल-े रैंदी,
सेउवामा सामास्जक मार्, मयानदा र सम्मार् साथै आर्थनक सम्पन्र्िा समेि
रहे को पाईन्छ। त्यस बखि गोिामेहरुले अखनलेको ढाँड भन्र्े तथार्मा कुल
दे विाको तथापर्ा गरी पज
ु ा गर्े गरे का र हरे क ३ वषनको अन्िरालमा कुल
दे विालाई खुिीपार्नको लार्ग बोकाहरुको बली ददई दे वाली पज
ु ा समेि भव्य
रुपमा मर्ाउर्े गदन थे। यसरी प्रतिस्ष्ट्ठि पररवारको रुपमा रहे का गोिामेहरु के
कारणले अजै-अमरपरु आईपग
ु े भन्र्े सन्दभनमा २ ककमसमको भर्ाई रहे को
पाईन्छ।
पदहलो भर्ाई अर्स
ु ार जयमङ्गलका थप्र
ु ै गाईहरु र्थए र त्यस समयमा
गाईलाई धर्को रुपमा मान्र्े चलर् र्थयो। त्यिी धेरै गाईहरु चराउर्कोलार्ग
अखनले सेउवा तिर चरर् पतर् र्रहे को र त्यस बेलाको गाई गोठलार्े प्रचलर्
अर्रु
ु प छापदहले (र्वली, जमलपोखरामा) जयमङ्गलको एउटा गोठ रहे को
र्थयो। अखनल,े सेउवाको खेतिपातिको स्जम्मेवारी छोराहरुलाई ददएर बढ
ु ा
जयमङ्गल गोठ बतर्जार्े गथे रे । हालसम्म पतर् गाई गोठ बतर्े चलर्
र्ेपालको सद
ु रु पस्श्चम र अन्य कतिपय क्षेत्रमा प्रचमलि छँ दैछ। त्यसबखि
र्ेपाल एकककरण भै र्सकेको कारण वाईसे, चौववसे राज्यहरु रहे का र्थए। यी
राज्यका राजा रजौटा र काजीहरुले आफ्र्ा राज्यका र्ागररकहरुको िास्न्ि,
सरु क्षा र सव्ु यवतथा भन्दा पतर् िोषणगर्े र है कम चलाउर्े बदढ गदन थे जर्
ु
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कुरा जयमङ्गलका छोराहरुलाई त्यिी र्चत्त वझ
ु ेको र्थएर्, िथापी त्यस
व्यवतथाको ववरुद्ध केदह गर्नसक्र्े अवतथा पतर् र्थएर्।
वव.सं. १९०५ सालतिर एकददर् गल्
ु मी धैरेर्ीका राजाका चाँदिोडा लगाएका
मसपाही र कमनचारीहरु तिरो(कर) उठाउर् अखनल-े सेउवा आएका र्थएरे । िर
जयमङ्गलका काईला छोरा रामचन्रले तिरो तिर्नपदै र् वा हुँदैर् भतर् तथातर्य
वामसन्दाहरुलाई भड्काएका र्थए रे । यो कुरा थाहा पाई िी कमनचारीले ‘को हो
त्यो कर र्तिर्न भड्काउर्े मान्छे त्यसलाई पक्राउ गरी ल्याउ’ भतर् मसपाहीलाई
आदे ि गरे छर् ्। रामचन्रलाई पक्राउ गर्न गएको बेलामा उर्ले मसपाहीलाई
झापड ठोकेर मसपाहीको चाँदिोडा लगाएको टोपी भँई
ु मा खसेछ। मसपाहीले उक्ि
टोपी मिरमा र्लगाई लट्ठीमा लगाई (उठाई) राजासंग उजुरीगर्े ववचारले
गएछ। यिा भर्े रामचन्रले मसपाही वपट्यो अब के अर्थन हुन्छ भन्र्े हाहाकार
चलेछ। उिा मसपाही राजदरबार तिर गयो, यिा अब बवाल हुन्छ भन्र्े सोचेर
रामचन्र भागेर रािाराि छापदहले गोठिफन लागेछर् ्। बबहार् खझसममस उज्यालो
हुंदा अकतमाि छोरो रामचन्र आएको दे खख बढ
ु ा जयमङ्गलले हिाररदैं
सोधेछर् ्, ‘‘है र् के उपरो गरीस ् र यसरी रािाराि आईपर्ु गस ्?” रामचन्रले सबै
यथाथन घटर्ा वववरण बव
ु ालाई बिाएछर् ्। अतर् जयमङ्गलले ववचारगरी ‘अब
उिा फककनस भर्े राजाले िंलाइ छोड्दै र्र् ्, बरु यिै बस ्’ भर्ेछर् ्।
बव
ु ाको आज्ञा मिरोपरगरर रामचन्र त्यसै समय दे खख अमरपरु मा तथायी रुपमा
बतर् थालेछर् ्

। यसरी

अमरपरु मा बतदा सबै दाजभ
ु ाइ अखनल,े सेउवा बतर्े आफु अमरपरु एक्लो जतिो
महिस
ु गरी जेठा दाइ लछुमर्लाई यिै बसाईसरर आउर् अर्रु ोध गरे छर् ्।
भाइको अर्रु ोध तवीकारगरर जेठा दाइ लक्ष्मण पतर् वव.सं. १९०९ साल तिर
सवत्तम्ला आई तथायी रुपमा बतर् थालेछर् ्।
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दोश्रो भर्ाइ अर्स
ु ार, जयमङ्गलका ५ भाइ छोराहरु छुट्टी मभन्र्हुँदा अखनल,े
सेउवा (मगराि) र अमरपरु , अजै छापदहले क्षेत्र (पवनि) को को बतर्े, को को
जार्े भन्र्े छलफल हुँदा बव
ु ा जयमङ्गलले जेठो छोरा लक्ष्मणलाई पवनि जार्े
प्रतिाब गरे छर् ्। िर लक्ष्मणकी दल
ु हीले म ि पवनि जान्र्, मरे पतछ ररडी पतर्
ल्याउँ दै र्र् ् भतर् स्जद्दी गररछर् ् । त्यसो भएपतछ काइंला छोरा रामचन्रले
पवनि जार् तवीकार गरे छर् ्। छुट्टी मभन्र् हुँदा ५ भाइलाई १-१ पाथी रुपैयाँ
भागवण्डा गरे र, खसी काटी खाइवरी, रमाईलोगरर, सौहादन पण
ू न वािावरणमा ददर्
साइि हे राई रामचन्रलाई दटकालगाई ददहको ठे की, सागको मठ
ु ो अतघलगाई
बाजागाजा सदहि अमरपरु िफन बबदाई गररएको र्थयो रे भन्र्े अको ककम्बदस्न्ि
पतर् छ।
यसै गरर गोिामेहरुको ददर्चयान ववतिरहे कोमा एक ददर् गल्
ु मी धैरेर्ीका राजाका
मसपाहीले सेउवा गोठमा आई ददउसको समयमा बलजफ्िी ठे कोबाट दही खझकेर
खाएछर् ् र त्यदह तर्हुमा भर्ाभर् हुँदा जयमङ्गलका जेठा छोरा लक्ष्मणले
मसपादहलाई वपटीददएछर् ् । मसपाही वपटे पतछ अब राजाले के के गछन र् ्, लौ
अमरपरु तिर भाइ रामचन्रकोमा भागी जा भन्र्े पाररवाररक सल्लाह अर्रु
ु प
लक्ष्मण भागेर अमरपरु गएछर् ्। अमरपरु आएपतछ भाइ रामचन्रले दाजु
लक्ष्मणलाई सवत्तम्लाको जनगामा वासतथार्को व्यवतथा ममलाईददएछर् ्।
िर लक्ष्मण सवत्तम्ला आइ बसेपतछ पतर् उर्की श्रीमिीले ३ वषनसम्म सवत्तम्ला
आउर् र्मार्ेकाले, सासु ससरु ाले सम्झाई वझ
ु ाईगरी मत्ृ यु पश्चाि ् ररडी ल्याउर्े
खचन व्यवतथापर्को लार्ग रु. ५० ददए पतछ मात्र उर्ी सवत्तम्ला आउर् सहमि
भईछर् ् । सवत्तम्ला आइपग
ु े पतछ पतर् एउटा पोखरी र्खर्ी म घरमा मभत्रीन्र्
भर्ेको हुर्ाले सवत्तम्ला र्स्जकै हालको रािीपोखरी भन्र्े तथार्मा पोखरी खन्र्
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लगाई पज
ू ाआजा गरी गह
ृ प्रवेि गररछर् ् भन्र्े कुरा वहाँकै सन्िति मध्येका
जगि प्रसाद गौिमले जार्कारी गराउर्ु भएको र्थयो।

अमरपुरमा गौतम कुलदे वताको स्थापना
यसरी जयमङ्गलका छोरा लक्ष्मण र रामचन्रका सन्िार्हरु सवत्तम्ला, अमरपरु
कामलगौडी, डाँडाखकन, खरीयाबारी, कोलमर्
ु ी, मसम्पार्ी, लाटीगाडे र बतर्ौटा
(कुमालगाउँ ) सम्म फैलदैं गएिापतर् कुलपज
ू ाको लार्ग भर्े अखनलेको ढाँड भन्र्े
तथार्मा रहे को कुलतथार्मा (गौर) जार्े गदन थे । दरु ी तर्कै टाढा रहे को र
दे वाली पज
ू ागरी फकंदा राि पररसक्र्े, रािको बेला बली ददएका बोकाहरु बोकेर
छल्दी,

पर्ाहघाट

खोला

हुँदै

फकंदा

मसार्ले

बोका

िार्ीददर्े,

िसानउर्े

गर्नथाल्यो भन्र्े ककम्बदन्िीहरु पतर् रहे का छर् ् ।
टाढाको कुलमस्न्दरमा आउर् जार् कठीर्ाई आदद कारणले अब अखनले कुलपज
ू ा
गर्न र्जार्े, बरु कुल फूटाएर अमरपरु ल्याई तथापर्ा गरी पज
ू ाआजागर्े भाइ
सल्लाह भएकाले वव.सं. १९९० सालतिर अमरपरु कालीगौंडी भन्र्े तथार्मा
रामचन्रका र्ाति, भकुन्िका छोरा, कलाधरको जनगामा कुल तथापर्ा गररएको
र्थयो र केदह समयपतछ त्यहाँबाट उर्कै भाइ पम
ु ार्न्दको जनगामा साररयो।
िर केदह वषनपतछ पम
ु ार्न्दले मेरो जनगामा कुल राखेकोले मेरा छोरा भएर्र् ्
कुल सारीददर्ु पयो भन्र्े आग्रह गदान त्यसबेला सावनजतर्क जनगा रहे को हालको
कुलतथार् भएको जनगा रामचन्रका र्ाति, कवपलमखणका छोरा ओम प्रसाद
गौिमले पदहले आफ्र्ो र्ाममा दिान गराई पतछ कुलको र्ाममा हतिान्िरण
गरे र हाल अमरपरु वाडन र्ं. ८ मा पर्े
कुलदे विाको मस्न्दर तथापर्ा गरीएको हो।
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गौिमहरूको दे वलीगर्े “गौर”

गोतामेबाट गौतम
अत्री गोत्रीय गोिामेहरु कसरी गौिम बर्े भन्र्े पतर् रमाईलो प्रसंग रहे को
पाईन्छ। र्ेपालको धाददङ्ग स्जल्ला जीवर्परु मा बतर्े बदरर्ाथ गोिामेका आठौं
पत
ु िाका सन्िार् ववद्धि ् मिरोमणी पस्ण्डि कुलचन्र गौिमले बाल्यकालमा
भारिको वाराणासी (वर्ारस) अध्ययर्गदान उर्का गरु
ु िैलङ्ग गंगाधर िातत्रीले
‘क्या गोिामे मलखिे हो, गौिम मलखो’ भर्ेकाले गरु
ु कै सझ
ु ाव अर्स
ु ार गौिम
लेख्न िरु
ु गरे का र उर्ी पतछका सबै गोिामेहरुले क्रमि गौिम लेख्न िरु
ु गरे को
मातर्न्छ। िर अमरपरु का गोिामेहरुले भर्े वव.सं. २०१५ तिर ओम प्रसाद र
राम

बहादरु को

अघानखाँचीका

कािीर्ाथ

गौिम

(र्ेपाली

कांग्रेसका

बबवप

कोइरालाको र्ेत्रत्ृ वमा गदठि र्ेपालको पदहलो तर्बानर्चि सरकारका मन्त्री)संगको
भेटघाट पश्चाि ् मात्र गौिम लेख्न थालेको भन्र्े भर्ाई रहे को छ।
अमरपरु र सवत्तम्ला आएका गौिमहरुले त्यहाँका प्राय क्षेत्री जािका परु ार्ा
रै थार्े बामसन्दाहरुसंग राम्रो भाइचारा र असल तछमेकीको सम्बन्ध तथावपिगरी
आफूलाई उक्ि समाजमा समायोजर्गर्न सफल भएका र्थए भर्े केदहले अझ
ववमभन्र् उल्लेखतर्य र उदाहरणीय कायनहरुगरी ख्यािी कमाएका र्थए, र टाढा
टाढा सम्म आफ्र्ो र्ाम र गौिम कुलकै इज्जि फैलाएका र्थए।

कत्तपलमणि गौतमद्वारा धान्यपबखत यज्ञ
तयर्ै गौिम मध्येका रामचन्रका कान्छा छोरा कवपलमखण गौिमले आफ्र्ो
समद्
ृ र्ध बढाइ “कपरु े साहु” भर्ी र्ाम कमाएका र्थए। उर्ले वव.सं. २००८
मा

त्यसबेला

तर्कै

पबबत्र

िर

असाधारण

मातर्र्े

धान्याञ्चल

यज्ञ

(धान्यपवनिको पज
ू ा) लगाएका र्थए। उक्ि पज
ू ामा त्यस क्षेत्रका अर्धकांि
वामसन्दाहरुलाई तर्मन्त्रण गररएको र्थयो। त्यस यज्ञमा यति धेरै उपस्तथिी
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भयो कक एउटै भिेरबाट खार्ा ख्वाउर् सम्भव र्भएकोले प्रायगरी भेक ममल्दो
समह
ू लाई भाँडाकँु डा र आवश्यक खाद्द्य सामाग्री उपलब्ध गराई भिेरको
स्जम्मेवारी ददइयो र यज्ञतथल र्ाग खेिमा थप्र
ु ै भिेरहरु लागेका र्थए। दिकौं
पतछसम्म पतर् त्यसक्षेत्रका ववमभन्र् गाउँ मा घम्
ु दाडुल्दा परु ार्ा बढ
ु ाबढ
ु ीहरुले
कपरु े साहुले लगाएको धान्यपवनिको चचानगरे को सतु र्न्थ्यो।
धान्याञ्चल यज्ञ गदान कवपलमखणका दव
ु ै आँखा कमजोर भै र्दे ख्ने भएका र्थए।
उक्ि यज्ञमा एकजर्ा साधु(जोगी) डुल्दै घम्
ु दै आईपग
ु ेका रहे छर् ् र साँझ त्यहीं
बास बसेछर् ्। कवपलमखणसंग भलाकुसारी गदान आँखा र्दे ख्ने कुराको जार्कारी
जोगीले पाएछर् ् र एउटा मसन्कोले आँखाको जाली हटाईददएछर् ्। आँखाको
जाली हटाईददएपतछ कवपलमखणले एउटा आँखाले दे ख्नसक्र्े भएछर् ्। अपररर्चि
र

बबर्ा

तर्मन्त्रणाको व्यस्क्ि अकतमाि ् आई आँखा दे ख्ने बर्ाईददएको

घटर्ालाई कतिपय व्यस्क्िहरुले जोगीको भेषमा दे विा आई आँखाको ज्योिी
फकानइददएका हुर् ्, यज्ञको फल प्राप्ि भएको हो भतर् ववश्वास गरे को समेि
पाईन्छ।

अमरपुर गौतमका केही उल्लेख्य उपलब्धध
लामो समयसम्म कुलपज
ु ारी भई गौिम खलकलाइ र्ेित्ृ वददर्े सवत्तम्लाका
स्जम्मव
ु ाल भर्ी पररर्चि चुडामखण गौिम, उर्का भाइ माधव र जगि प्रसाद
गौिम, िथा खरीयाबारीका मिबलाल गौिम वन्धुहरुले आफ्र्ो भजर् समह
ू
बर्ाई यस क्षेत्रमा हुर्े यज्ञ यज्ञादद, पज
ू ाआजा र ववमभन्र् उत्सवहरुमा उत्कृष्ट्ठ
भजर् प्रतिि
ु गरी कला, धमन र संतकृतिको संरक्षण र सम्वधनर्मा उल्लेख्य
योगदार् पय
ु ानए र भजर् क्षेत्रमा ख्यािी कमाएका र्थए।
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समाजलाई र्ेित्ृ व ददर्े, ववकास तर्मानण गर्े, िैक्षक्षक एवम ् सामास्जक चेिर्ा
अमभवद्
ृ र्ध गर्े कायनमा समेि अमरपरु -सवत्तम्ला क्षेत्रका गौिमहरुले उल्लेख्य
योगदार् ददएको पाईन्छ।
कवपलमखणका जेठा छोरा ओम प्रसाद गौिमले अजै-अमरपरु गाउँ पञ्चायिको
प्रधार् पञ्च भै र्ेित्ृ व प्रदार् गरे का र्थए भर्े ओम प्रसाद, उर्का भाइ मोति
प्रसाद, कुमालगाउं का बेदपाठगर्े “बेदाहा” भर्ी ख्याति कमाएका िल्
ु सीराम
गौिमहरुको पहल िथा तथार्ीय समाजका अन्य अगव
ु ाहरुको सहयोग र
समन्वयमा अमरपरु मा वव.सं. २०१८ सालतिर एउटा प्राथममक पाठिालाको
िरु
ु वाि गररएको र्थयो। उक्ि अमरपरु ववद्यालयको संतथापक

भै

िल्
ु सीराम गौिमले िैक्षक्षक र्ेित्ृ व प्रदार् गरे का र्थए।
मदहलाहरु पतर् साक्षर हुर्प
ु छन , छोरीहरुलाई पतर् ववद्यालय पठाउर्प
ु छन ,
समाजका दखु ख गररवलाई औषधी उपचारमा सहयोग गर्प
ुन छन भन्र्े र त्यतिो
सहयोगगर्न आफै सरीकहुर्े ओमप्रसादकी श्रीमिी दहमा गौिमका कोखबाट
जन्ममलएका कुलचन्र गौिम संयक्
ु ि राष्ट्र संघको सहायक महासर्चव र
यतु र्सेफको

उप-कायनकारी

तर्दे िक

जतिो

गररमामय

पदमा

तर्यक्
ु ि

भै

संसारभर र्ेपाल र र्ेपालीको मिर ठाडो गराउर् सफल भए। तिर्ै कुलचन्रको
अगव
ु ाईमा दहमा गौिमका छोराछोरीहरुले अमरपरु मा दहमा गौिम तमृिी कोष
र धुकोटबतिम
ु ा अफ्र्ा मावली हजुरबव
ु ाको तमरणमा छवीलाल पाण्डे तमृिी

प्रतिष्ट्ठार् जतिा परोपकारी संतथा तथापर्ागरी मिक्षा, तवातथ्य र मदहला
सिस्क्िकरणका क्षेत्रमा महत्वपण
ू न कायनहरु भैरहे का छर् ्। अमरपरु को उच्च
माध्यममक

बबद्यालयलाइ

प्रदार्गर्े;

अमरपरु मै

एक

ओमप्रसाद
तवातथ्य

गौिमको
चौकी

र्ामाकरण

तर्मानणगर्न

गरी

आबश्यक

सहयोग
जनगा

प्रदार्गर्े; र आफ्र्ा हजुरबव
ु ाको, बव
ु ाको र आफ्र्ै जन्मतथलमा साबनजतर्क
13

प्रयोगका लार्ग एक रमणीय ‘कवपलमखण जन्मतथल उद्द्यार्’ को तर्मानण
गररएकोछ। यसरी आफ्र्ो जन्मतथल िथा दे िै भरर र ववश्वमै मिक्षा,
तवातथ्य, बालकल्याण, िास्न्ि र मार्वीय सेवाको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदार्
ददएका कुलचन्र गौिमलाई गौिम कुलकै एक उज्जवल र्क्षत्रको रुपमा मलर्
सककन्छ।
अमरपरु का गौिम कुलमा पदहलो पटक ववद्यावाररधी गर्े मोति प्रसादका छोरा
दग
ु ानमखण गौिम, पिु र्चककत्सा ववज्ञार्मा र्ेपालमै सवोत्कृष्ट्ठ भै राजाबाट
तवणन पदक प्राप्िगर्े र छात्रववृ त्त पाई जापार्बाट ववद्यावाररधी गर्े गोकणन
गौिम (हरर), इस्न्जतर्यररङ्गमा सवोत्कृष्ट्ठ भै राष्ट्रपतिको हािबाट तवणन पदक
प्राप्िगरर छात्रववृ त्तमा ववद्यावाररधी गरररहे का ववष्ट्णु प्रसाद गौिम, राजतर्तिक
कायनकिानको पररचय बर्ाएका र कृवष क्षेत्रको ववकासगरर कृवष क्रास्न्िबाट
सामास्जक, आर्थनक पररविनर् गर्प
ुन छन भतर् लार्गरहे का सवत्तम्लाका िेषकान्ि
गौिम, र्ेपाल बादहर बसी सार्ै उमेरमा सफल व्यावसाय गरी चचान पाएका
सद
ु ीप गौिम (डारीयो लोपेजे) लगायि राष्ट्रसेवक कमनचारी, कृवष वैज्ञातर्क,
प्राध्यापक, मिक्षक, डाक्टर, र्सन जतिा सक्षम जर्िस्क्ि जन्माउर्े गौिम वंि
तर्रन्िर झार्गंदै फैलंदै जाओस ् र संसारभर गौिम कुलको ख्यािी, यि, वैभव,
ववद्धिा छाईरहोस ् भन्र्े कामर्ाका साथ गौिम कुलका भावी सन्ितिहरुले
सद
ु रु

भबबष्ट्यसम्म

आफ्र्ो

बंिको

इतिहास

जार्र्
ु ्,

सम्झुर् ् र

आफ्र्ो

सफलिाका साथै मार्विाको सेवागर्े प्रेरणा पाउर् ् भन्र्े उद्दे श्यकासाथ यो
“गल्
ु मी अमरपरु का गौिम बंिको र्चर्ारी” पस्ु तिका ियार गररएको हो।
जय कुल दे विा ! जय अत्री !!
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अमरपरु -सत्तिम्ला ननबासी गौतम र्लकका केही उल्लेख्य उपलब्धधहरू
-

पदहलो प्रधार्पन्च र गाबबस अध्यक्ष – ओम प्रसाद गौिम

-

पदहलो मिक्षक – िल
ु मसराम गौिम

-

पदहलो एस ्एल्सी र तर्ािकोत्तर अध्ययर् गर्े – कुल चन्र गौिम

-

पदहलो वपएच्डी गर्े – दग
ु ानमखण गौिम

-

पदहलो डाक्टर हुर्े – समीर चन्र गौिम

-

पदहलो मसमभल इस्न्जतर्यर हुर्े – बबष्ट्णु प्रसाद गौिम

-

पदहलो कम्प्यट
ु र इस्न्जतर्यर हुर्े – डडस्ल्लराज पान्डे

-

पदहलो मा बब को प्रधार्ाध्यापक हुर्े – धमन प्रसाद गौिम

-

पदहलो र्सन हुर्े – साबबत्रा गौिम

-

पदहलो मदहला अर्धकृि हुर्े – लक्ष्मी गौिम

-

पदहलो तर्ािकोत्तरगर्े मदहला – मीरा गौिम

-

पदहलो जेदटए हुर्े – स्जि बहादरु गौिम

-

पदहलो सावनजतर्क सेवाको स्जएम ् हुर्े – िेरबहादरु कंु वर

-

पदहलो भारिीय प्रहरीबाट पेन्सर् प्राप्िगर्े – र्ारायण गौिम

-

पदहलो बबनयार् बबषयमा तर्ािकोत्तर गर्े – समु िलचन्र गौिम

-

पदहलो कार्र्
ु मा एल ्एल ्एम ् गर्े – उपेन्र गौिम

-

पदहलो मिक्षाम तर्ािकोत्तर गर्े – सरु े िचन्र ? मतिबहादरु ?
बालकृष्ट्ण गौिम ?

-

पदहलो मा बब िक्षक हुर्े – रामचन्र गौिम

-

पदहलो संतकृिमा आचायन गर्े – डडलराज गौिम (लादटगाडे)

-

पदहलो एस्ल्डओ हुर्े – राजेि गौिम
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अमरपुर कालीगौंडीको गौतम कुलमब्न्दर पररसर ननमाखि ससमनत

त्तव.सं. २०६९-७०
-

तर्मानण सममति अध्यक्ष िथा कुलपज
ु ारी - गोपाल गौिम

-

सदतयहरु – दटकाराम, जीि बहादरु , मिबलाल (लाटीगाडे) र इन्रबहादरु
गौिम

-

सल्लाहकार सममति – मिबलाल (खररयाबारी), राम बहादरु , िेषकान्ि, धमन
र उपेन्र गौिम

-

संरक्षक – कुल चन्र गौिम

-

सहभार्गिा – अमरपरु -सत्तम्ला तर्बासी सम्पण
ू न गौिमबन्धुहरू
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