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स ा प्राि मा सती प्रथा : भीमसेन थापाको
षड्य त्रमा राजराजे रीको सती
सिु जत मैनाली
पृ भूिम

नेपाली बृहत् श दकोशले “सती प्रथा” श दको अथर् यसरी लगाएको छ : “िववािहत लोग्ने
मरे पिछ िजउँ दी वा नीलाई लोग्नेको लाससँगै जलाउने वा ज न िदने प्रथा” (पराजुली
२०४० : १२९२) । असार २५, १९७७ मा प्रधानम त्री च द्र शमशेरले सती प्रथामािथ
प्रितब ध लगाएपिछ मात्रै य तो चलन रोिकएको िथयो । सामा यतः सती प्रथालाई पु षप्रधान सामािजक मा यताको उपज मािन छ । नेपाली स दभर्मा सती प्रथाबारे लेख्ने क्रममा
माला म लले िशशु बािलकाको ह या गनेर् र मिहलालाई स पि को अिधकार निदने तथा
अ य कानूनी अिधकार कम िदने प्रथा ज तै सती प्रथालाई पिन िह दू समुदायमा िवद्यमान
पु ष-प्रधान सोच र यवहारको पिरणाम मानेकी छन् (म ल सन् २०१०–११ : ११) ।
उपल ध ऐितहािसक द तावे ज ह ले ने प ालमा सती प्रथा मूल तः राजपिरवार तथा
राजकाजमा संलग्न अ य पिरवारमा बढी प्रचिलत िथयो भ ने देखाउँ छन् । राजाको मृ युपिछ
दरबारिभत्र हुने शिक्त संघषर्मा िवरोधी खेमाका मािनसलाई पाखा लगाई स ा ह याउने
प्रयोजनका िनि त िदवंगत राजाका रानीलाई सती प्रथाको आवरणमा प छाउने काम नेपालको
इितहासमा भएको पाइ छ । य तै काम भीमसे न थापाले गरे क ा िथए । यो आले ख मा
थापाले स ा ह याउन सती प्रथालाई कसरी दु पयोग गरे का िथए भ नेबारे चचार् गिर छ ।
सती प्रथालाई यिक्तगत वाथर् पूितर्को हितयार बनाउने भीमसेन थापा पिहलो यिक्त
भने होइनन् । राजा प्रतापिसं ह शाहको मृ युक ो के ही सातापिछ उनकी जे ठ ी महारानी
राजे द्रल मीले आ नी सौतालाई जबरज ती सती पठाएर सौताप्रित प्रितशोध साधेकी
िथइन् । प्रतापिसंहको मृ यु हुँदा उनकी सौता गभर्वती िथइन् । गभर्वतीलाई सती नपठाउने
िनयम रहेकाले त काल उनलाई सती पठाउन स भव भएन । िशशुलाई ज म िदएपिछ
भने राजे द्रल मीले उनलाई जबरज ती सती पठाइन् (प त २०६५ : ८२; आचायर्
२०७३[२०२२] : २१२) ।
भीमसे न थापाले सती प्रथालाई स ा वाथर् क ा लािग दु पयोग गरे क ो बारे अ य
लेखकले पिन चचार् गरे का छन् (आचायर् २०६९; आचायर् २०७२[२०५५]; राज २०६४;
समाज अ ययन १३ ः ३९–५३, २०७५
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मा के सन् १९९६; पंगेनी २०६९; आिद) । तर कसैले पिन भीमसेन थापाले सती प्रथाको
दु पयोग नगरे का भए उनको उदय हुन सक् यो/सक्दैन यो अथवा यसले थािय व पाउँ यो/
पाउँ दैन यो भ ने तहको िव तृत याख्या गरे क ा छै न न् । यो आले ख मा सोही िवषयमा
िव तृत चचार् गनेर् जमक गिरएको छ ।

भीमसेन थापाबारे िभ न मत
भीमसेन थापाबारे लेख्ने इितहासकारम ये िच र जन नेपाली, बाबुराम आचायर् र लड्िवग
ि टलर प्रमुख हु न् । िव.सं . २०१३ मा ने प ाल सां कृ ितक सं घ द्वारा प्रकािशत जनरल
भीमसे न थापा र त कालीन ने प ाल पु तकमा िच र जन ने प ालीले रणबहादुर शाह र
उनका िव ािसला भारदार भीमसे न थापाका खराबी धोइपखाली चोख्याउने काम गरे
(नेपाली २०६०[२०१३]) । बनारसबाट फिकर् एपिछ वामी महाराज रणबहादुर शाह र
भीमसेन थापाले आ ना िवरोधी भारदारह को सफाया गरे को, मृतक भारदारह का बालक
स तान र पिरवारका अ य सद यलाई अनेकन यातना िदनेदेिख ह यास म गनेर् कामको
औिच य पुि गनेर् प्रय न नेपालीबाट भयो । िकताबको “प्राक्कथन” मा नेपालीले “राि ट्रय
इितहासको िसजर्नामा उ सुकता सिहत प्रो साहनपूणर् सहानुभूित रािखबक्सेकोमा सवर्प्रथम
ी ५ महाराजिधराज महे द्र वीर िवक्रम शाहदेवका हजुरमा हािदर्क कृ तज्ञता ज्ञापन गदर्छु”
भने क ा छन् । ने प ाल सरकारको आिथर् क सहायताबाट प्रकािशत यस िकताबमा उनले
थापालाई राजनीितक, कूटनीितक र आिथर्क सुझबुझ भएका राजनेता ठह¥ याउनुका साथै
उनलाई दास प्रथा िवरोधी कदम चा ने, समाज सुधारप्रित प्रितबद्ध राजनेतास म भनेका
छन् (नेपाली २०६०[२०१३] : १३१–१३७) । तर दास प्रथाभ दा पिन अमानवीय सती
प्रथालाई भीमसेन थापाले दु पयोग गरे को बारे कतै उ लेख गरे का छै नन् । उनले सरकारी
प्रो साहनमा “राि ट्रय इितहास” को िसजर्ना गनेर् नाममा त कालीन राजा महे द्रका पुखार्
रणबहादरु शाह र उनका िव ािसला भारदार भीमसेन थापाको मिहमा गाएको देिख छ ।
तथािप, यस िकताबले सवर् त्र चचार् हािसल ग ¥ यो र मदन पु र कार समे त प्रा
ग¥ यो । इितहास ले खनमा कहिलएको िवद्वत वगर्बाट भने िकताबको चक आलोचना
भयो । इितहासकार नयराज प तले “अ धभिक्त वा अ धद्वेष गनेर् पर परा चलाउने काम
इितहासकारको होइन” भ दै नेपालीले िकताबमा गरे को रणबहादरु शाह र भीमसेन थापाको
अ धभिक्तको आलोचना गरे (प त २०१८ : ६) । भीमसेन थापालाई नायकका पमा प्र तुत
गनेर् येयमा लागेका िच र जन नेपालीका दाबीलाई गलत ठह¥ याउँ दै बाबुराम आचायर्ले
िविभ न ले ख ले खे । ने प ालीको िन कषर् ल ाई गलत सािबत गनर् आचायर् भीमसे न लाई
खलनायक देखाउने अिभयानमा लागे (हेनर्ुहोस,् आचायर् २०६९; आचायर् २०७२[२०५५]) ।
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भीमसेन थापाबारे लेख्ने इितहासकारह उनको मिहमा गाउने अथवा उनलाई िगराउने
येयमा लाग्दा सती प्रथासँग भीमसेनको साइनो ढाकछोप गनेर् अथवा यसलाई अितरि जत
गनेर् काम भयो । य तो िमसनमा नलागेका ि टलर ज ता लेखकह बाट पिन यस िवषयमा
ि पातस म हुन सके न । यसले गदार् इितहासका िवद्याथीर्ह भीमसेन थापाले गरे को सती
प्रथाको दु पयोग स ब धी जानकारीबाट धेरै हदस म वि चत रहनुपरे को छ ।

स ाको त कालीन दाउपेच
सबैभ दा िप्रय रानी का तवती िसिक त भएपिछ िवरिक्तएर रणबहादरु शाहले फागुन २८,
१८५५ मा नाबालक छोरा गीवार्णयुद्ध िवक्रम शाहलाई राजा बनाई स यास ग्रहण गरे
(नेपाली २०२० : १२३) र आ नो नयाँ नाम वामी परमिनगर्ुणान द राखे (प त २०१८ :
३) । यस अगावै उनले िबरामी रानी का तवतीलाई स यासी बनाइसके का िथए, र यसरी
ई रको सेवामा लीन हुँदा का तवतीलाई िबसेक होला भ ने उनले सोचेका िथए । तर
का तवतीको मृ यु भयो । यसपिछ उनले पुनः शिक्तमा आउने प्रय न गरे । नसके पिछ
बनारसितर पलायन भए । उनको साथ लागेर बनारस जाने सेवकम ये भीमसेन थापा पिन
िथए (वज्राचायर् २०१९ : १६४) । यित बेला थापा रा यको त लो तहका जािगरे िथए ।
रणबहादरु शाहले छोरा गीवार्णयुद्धलाई राजा बनाउन गिरिदएको ताम्रपत्रमा सहीछाप लगाउने
भारदारको सूचीमा भीमसेन थापाको नाम नरहेकाले यित बेला उनी भारदार िथएनन् भ ने
प हु छ (प त २०३१ : २३२) ।
रणबहादरु सँगै गएका भीमसेन थापा समय क्रममा उनका िव ासपात्र बने । रणबहादरु कै
कृ पाबाट उनले बनारसमै छँ दै सदार्री मान पाए । बनारसमा रणबहादरु ले द्वािरकादास नाम
गरे क ा थानीय महाजनबाट ॠण िलने क्रममा गरे क ो तमसुक का साक्षीह मा भीमसे न
थापाको नाम पिन छ, जहाँ उनलाई “सदार्र” लेिखएको छ (नेपाली २०६०[२०१३] :
१६) । काठमाडौकँ ा भारदारह को चाहना िवपरीत बलपूवर्क काठमाडौ ँ फिकर् एर रणबहादरु
राजकाजमा पुनः हावी भए । शासन-स ामा रणबहादुरको िफतीर्सँगै उनका िव ासपात्र
भीमसेन थापाले पिन स ाको खुड्िकलो चढ्दै गए ।
रणबहादरु शाह र भीमसेन थापा बनारसमा छँ दा नेपालको भारदारी सभामा रणबहादरु का
सौतेनी भाइह शेरबहादुर शाह र िवदुर शाहका अितिरक्त पाँडे, ब नेत, मगर, गु ङ र
प्रधान (नेवार) खलकका भारदारको रजगज िथयो । भारदारह बीच हुने हानथाप र आपसी
षड्य त्रका कारण शिक्तशाली भारदार पिरवारका के ही नाइके मािरए । भीमसेन थापाले
आफू शिक्तशाली ब न बचेका प्रभावशाली भारदार र उनीह का आफ तको ह या गराए ।
बाँकीलाई काठमाडौबँ ाट िविभ न बहानामा पलायन गराएर आफू पक्षका मािनसलाई मात्र
शासन-स ाको के द्रमा रहन िदए ।
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रणबहादुर बनारसमा छँ दा काठमाडौमँ ा मािहली महारानी सुवणर्प्रभा बालक राजा
गीवार्णयुद्धकी नायब िथइन् । यस अगावै रणबहादरु की जेठी महारानी राजराजे री पितसँग
रहन भनेर बनारस गइसके की िथइन् (वज्राचायर् २०१९ : १६४) । काठमाडौमँ ा महारानी
सुवणर्प्रभाको िनकट रहेका मूल काजी कीितर्मानिसंह ब नेतको ह या भयो । उनको ह यामा
संलग्न भएको आरोपमा जेठी महारानी राजराजे रीसँग िनकट रहेका सदार्र प्रितमान राना,
खजा ची गभर्ु खवास, सदार्र इ द्रिसंह खवास आिदलाई कािटयो र देवद थापाको आँखा
िझिकयो (नेपाल २०६४[२०५०] : ९६) । यस घटनापिछ राजकाजमा ब नेत र मगर
भारदारह को प्रभाव घट्यो ।
सवु णर्प्रभाले कीितर्मानिसंह ब नेतलाई मल
ू काजी बनाउँ दा आफूलाई कीितर्मानिसंहभ दा
ठूलो भारदार सि झने दामोदर पाँडे िबि कएका िथए । सुवणर्प्रभाले उनलाई काजी मात्र
बनाएकी िथइन् । अस तु पाँडे जेठी महारानी राजराजे री बनारसबाट फिकर् एपिछ उनको
खे म ामा गए । स ा आ ना हातमा िलएर बालक राजा गीवार् ण युद्ध को नायब बने प िछ
राजराजे रीले दामोदरलाई मूल काजी िनयुक्त गिरन् ।

भीमसेन थापाको उदय
राजराजे री र दामोदर पाँडेले रणबहादुरलाई आव यक खचर् पठाएर बनारसमै राख्ने तर
नेपाल फिकर् न निदने नीित िलएका िथए । रणबहादरु नेपाल फिकर् एपिछ उनी पुनः राजकाजमा
हावी हुन खो नेछन् र आफूह को प्रभाव खुि चनेछ भ ने भय उनीह लाई िथयो । उनीह ले
ते सार् एको अवरोध िछचो दै रणबहादुर दलबल सिहत जबरज ती काठमाडौ ँ आइपुगे ।
उनलाई पक्राउ गनर् पठाइएका सैिनकह पिन उनकै पक्षमा लागे । यसपिछ रणबहादरु ले
आफूलाई नेपाल आउनबाट रोक्ने भारदारह लाई तारो बनाए ।
काठमाडौ ँ आउनासाथ उनले िवरोधी खेमाका प्रमुख भारदार दामोदर पाँडे र प्रबल
रानालाई पक्राउ गरी थुन ामा राखे । िदसा गनेर् िनहुँम ा प्रबल राना कारागारबाट भागी
भारतितर लागे । कारागारमै रहेका दामोदर पाँडे कािटए । प्रबल रानाको पलायनपिछ मगर
भारदार थप कमजोर भए । दामोदरको ह यापिछ उनका छोराह रणके शर पाँडे र गजके शर
पाँडेलाई पिन कािटयो । दामोदर पक्षका भीम खवास र उनका तीन छोरालाई पिन मािरयो
(नेपाल २०६४[२०५०] : ९७) । यसबाट पाँडे खलक र मगर खलक शिक्तहीन भए ।
रणबहादुर ने प ाल फिकर् एपिछ भारदारीसभा पु न गर् ठ न हुँद ा िदवं ग त कीितर् म ानिसं ह
ब नेतका भाई बख्तवारिसंह ब नेत, नरिसंह गु ङ, ित्रभुवन प्रधान र भीमसेन थापा काजी
बने (आचायर् २०६९ : ५२) । रणबहादुरका सबै भ दा िव ािसला भीमसेन थापा यित
बेला िनकै शिक्तशाली भइसके का िथए । यसैले पिछ भारदारीसभामा आफू सिहत बाबु
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अमरिसंह थापा र छोराह लाई एकमु पमा काजी बनाउन उनी सफल भए (नेपाली
२०६०[२०१३] : १३) ।
नेपाल फिकर् एर दामोदर पाँडे र उनका छोराह को ह या गरे पिछ रणबहादरु ले दामोदरसँग
िमले र आफू लाई ने प ाल आउनबाट रोक्न खो ने जे ठ ी महारानी राजराजे रीलाई तारो
बनाए । उनले राजराजे रीलाई हेल बुमा िनवार्िसत गरे (नेपाल २०६४[२०५०] : ९७) ।
रणबहादरु ले राजराजे रीलाई िकन िनवार्िसत गरे भ नेबारे िच र जन नेपालीले लेखेका छन् :
उनलाई िनवार्िसत गनर्ुपरे को कारण इितहासकारह को भनाइ बमोिजम उनले दामोदर
पाँडेलाई नै काजीको पद िदइराखेकोले पिन हो भ न सिक छ, िकनभने दामोदर पाँडेलाई
नहटाउनु रणबहादुर को ि कोणमा उनको राजनै ि तक ग ती अव य िथयो । तर पिन
यित मात्र िनवार्सनको कारण िथएन । दामोदर पाँडेले आफूलाई िगर तार गनर् चाँदीको
ने ल समे त िलई सश सै यको साथ थानकोट आउनु नायब महारानीको आदेश र
सहमितिबना स भव िथएन भ ने कुरा उनले बुझेहोलान् । हुन पिन नेपाल आएर नायबी
ह याएपिछ रणबहादुर शाहलाई नेपाल न याउने षड्य त्रमा महारानीले दामोदर पाँडेको
साथ िदएकी िथइन्, तथा रणबहादरु लाई बनारसमै राख्ने, तर खचर्स म मात्र नेपालबाट
पठाउने भ ने मतोमा िमलेकी िथइन् । यसै िवषयमा उनले रणबहादरु शाहलाई पत्र पिन
पठाएकी िथइन् । महारानीको यस कायर्देिख रणबहादरु क्रोिधत हुनु अ वाभािवक िथएन ।
यसथर् उनको नेपाल आगमनमा दामोदर पाँडेपिछ दो ो िशकार महारानी राजे रीदेवी
भइन् । (२०२० : ७१–७२)

रणबहादुर शाह िव.सं. १८६२ फागुन शुिद ८ मा मुिख्तयार बने । िहजो आफूलाई
बनारस लखेट्न सौते नी भाइ शेरबहादुर शाह र उनका मामा ित्रभुवन प्रधानले भूिमका
खेलेको भ दै बदला िलने सोच उनले बनाए (नेपाल २०६४[२०५०] : ९७) । बदला िलन
भनेर ित्रभुवन प्रधानलाई उनले दुई ओटा आरोप लगाए । पिहलो, रणबहादुर बनारसमा
छँ दा काठमाडौ ँ आएका िब्रिटश इि डयाका आवासीय दतू क्या टे न नक्सलाई काठमाडौमँ ा
कोठी िदलाएको; दो ो, राि ट्रय ढु कु टीको पै स ा िहनािमना गरे क ो (ने प ाली २०२० :
१४२) । यी अिभयोगमा उनी दोषी रहे/नरहेको अनुस धान नगिरकन उनलाई मृ युद ड
िदन भनेर पोडे को हातमा सुि पइयो । र, काट्न भनेर िव णुमतीको िकनारमा लिगयो ।
यहीबँ ाट उनले “यसमा म मात्रै दोषी छु िक अ पिन छन् भ ने कुरा यसले खो छ” भनेर
एउटा कागज रणबहादरु स म पु¥ याउन लगाए (नेपाल २०६४[२०५०] : ९७) । यसपिछ
रणबहादरु ले के रकार गनर् भनेर ित्रभुवनकै घरमा प्रभावशाली भारदारह को भेला डाके ।
ित्रभुवनसँगै शेरबहादुरलाई पिन आरोपले डा ने िनयतले रणबहादुरले के रकार शु गरे ।
आफू फ ने पक्का देखेपिछ शेरबहादुरले यानबाट तरबार िझके र रणबहादुरको छातीमा
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प्रहार गरे । तरवार प्रहारबाट भुइँमा ढलेका रणबहादरु को काँधमा शेरबहादल
ु े अक चोट
थपे । पिहलो चोट खाएपिछ र थिनएका रणबहादरु ले छे उमा रहेका बालनरिसंह कँु वरलाई
“ए बाले” भ दै सहयोग मागे । बालनरिसंहले त कालै खुकुरी प्रहार गरे र शेरबहादुरलाई
ढाले (नेपाली २०२० : १४३) । यसै रात रणबहादुर र शेरबहादुर दुवैको मृ यु भयो ।
रणबहादुरको दाहसं कार गिरयो । रणबहादुरको शवसँगै कसैलाई सती पठाइएन (नेपाल
२०६४[२०५०] : ९८) । रणबहादरु को ह या हुदँ ा भीमसेन थापा भात खान भनी कचहरीबाट
िनि कएका िथए । घटना भएको थाहा पाएपिछ भात खान छोडे र हात पु दै घटना थलमा
आए (नेपाली २०२० : १४३) ।
रणबहादरु को ह या हुँदा राजा गीवार्णयुद्ध नौ वषर्का िथए । उनको नाममा मुिख्तयारी
चलाइरहेक ा रणबहादुर को मृ युप िछ मुलुक को हतार् क तार् ब न भीमसे न थापा ति सए ।
घटना थलमा आइपुगेपिछ यहाँ रहेका भारदारह प्रित कडा पमा प्र तुत भएर उनले
रणबहादुर नरहेक ो अव थामा उनको िव ासपात्रका हैि सयतले अब उप्रा त मुलुक को
हतार्कतार् आफू भएको छनक िदए । रणबहादुरको ह या गराउने काममा संलग्न सबैलाई
ठे गान लगाउने खुला चेतावनी िदए । कसैले उनको प्रितवाद गनर् सके न (नेपाली २०२० :
१४३) । पहरा िदन बसेको प टनलाई घटना थलमा रहेका कुनै पिन भारदारलाई बािहर
जान निदन उनले िनदेर्शन िदए (नेपाल २०६४[२०५०] : ९७) । यसपिछ बालक राजा
गीवार्णयुद्धलाई घटनाबारे जाहेर गनर् भनेर दरबार गए (नेपाली २०२० : १४४–१४५) ।
मुलुकको हतार्कतार् ब न भीमसेन थापाले रणबहादरु को ह यामा संलग्न भएको आरोप
लगाई शेरबहादरु पक्षका भारदारह को ह या गनर् शु गरे । यसै क्रममा उनले शेरबहादरु का
दाजु चौतािरया िवदरु शाह, काजी ित्रभवु न प्रधान, काजी नरिसंह गु ङ आिदको ह या गराए ।
यसपिछ उनले बचेका अनुभवी भारदारह लाई प छाउने नीित िलए । यही नीित अनु प
चौतािरया बम शाहलाई गढ-कुमाउका प्रशासक बनाएर पठाइयो । काजी बख्तवारिसंह
ब नेतलाई िकरात क्षेत्रका प्रशासक बनाइयो (प त २०२१ : ७३) ।
आफूसँग सहमत नभएका प्रभावशाली भारदारह लाई मारे र अथवा काठमाडौ ँ बािहर
पठाएर भीमसेन थापाले राजकाजमा आफू र आ ना पक्षधरह को एकछत्र हालीमुहाली
सुिनि त गरे । रणबहादरु सँगै उनका सौतेनी भाइह िवदरु शाह र शेरबहादरु शाह मािरएपिछ
पृ वीनारायणका प्रभावशाली स तित कोही बाँकी रहेनन् । राजा गीवार्णयुद्ध नाबालक
भएकाले उनले भीमसेन थापाको मह वाकांक्षामा तगारो हा ने कुरै िथएन । ित्रभुवन प्रधान
र नरिसंह गु ङ मािरएपिछ राजकाजमा जमेका नेवार र गु ङ पिरवार पिन कमजोर भए ।
दामोदर पाँडे यसअिघ नै मािरएकाले र बख्तवारिसंह ब नेतलाई पिन काजको बहाना गरे र
राजधानी बािहरै अलम याइएकाले पाँडे र ब नेत पिरवारबाट पिन भीमसेन थापाले अवरोध
सहनुपनेर् अव था आएन (प त २०३१ : २३३) । सबै भारदारलाई पाखा लगाइसके पिछ
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राजकाजमा एकछत्र राज सुिनि त गनर् अब भीमसेन थापाले रणबहादुरका रानीह लाई
तह लगाउन मात्र बाँकी र ो ।

सती प्रथा माफर्त राजराजे रीको “उ मूलन”

रणबहादरु का ीमतीह राजराजे री र सुवणर्प्रभा सौता भएकाले उनीह बीचको स ब ध
सुम धुर िथएन । राजराजे री तफर् बाट रणबहादुर की एक छोरी मात्र जि मएकी िथइन् ।
महारानी सुवणर्प्रभाका तफर् बाट चािहँ दुई छोरा जि मएका िथए । य तोमा सुवणर्प्रभाले
आ ना जेठा छोरा रणोद्योत शाहलाई राजग ीको उ रािधकारी बनाउने िन य गरे की िथइन्
(आचायर् २०७२[२०१९?] : २६) ।
यित बेला रणबहादरु बालिवधवा ितरहुितया ब्रा णी का तवतीप्रित आशक्त भए । तर
आ ना तफर् बाट जि मने छोरालाई उ रािधकारी बनाउन रणबहादरु तयार भए मात्रै िबहे गनर्
आफू राजी हुने प्रमुख शतर् का तवतीले राखेकी िथइन् । अ ततः रणबहादरु ले उनको शतर्
माने । सुवणर्प्रभा प्रितको ई यार्का कारण रणबहादरु र का तवतीको िबहे गराउन राजराजे री
वयं अग्रसर भएकी िथइन् (आचायर् २०७३[२०२२] : २५६–२५७) ।
का तवतीका तफर् बाट रणबहादुर ले पुत्र प्रा गरे , जसलाई गीवार् ण युद्ध िवक्रम नाम
िदइयो र राजा रणबहादुरको उ रािधकारी घोिषत गिरयो । गीवार् णयुद्ध जि मएको एक
वषर्पिछ का तवतीलाई क्षयरोग लाग्यो (आचायर् २०७३[२०२२] : २५८–२५९) । छोराको
भिव यबारे का तवतीलाई िनि त तु याउन रणबहादरु ले गीवार्णयुद्धलाई राजा घोिषत गरे ।
आफू चािहँ स यास ग्रहण गरे र का तवतीसँगै रहन थाले । गीवार्णयुद्धको संरक्षक भएर नायब
बनी शासन चलाउने अिख्तयारी उनले जेठी महारानी राजराजे रीलाई सुि पए (वज्राचायर्
र े २०३७ : २४८) । का तवतीको मृ युपिछ बनारस पलायन भएका रणबहादुरको
साथमा रहन भनेर राजराजे री उतैितर गएपिछ राजकाजको अिधकार मािहली महारानी
सुवणर्प्रभाको हातमा आयो । बनारसबाट फिकर् एपिछ सुवणर्प्रभालाई हटाई राजराजे री नै
पुनः गीवणर्युद्धको नायब बिनन् ।
का तवती िबरामी भएकाले सानैदिे ख गीवार्णयद्ध
ु को लालनपालन र हेरचार राजराजे रीले
गरे की िथइन् । उनलाई रणबहादरु ले औपचािरक पमै नायब िनयुक्त गरे का िथए । उनले
दईु पटक नायब भएर शासन चलाइसके की िथइन् । यसैले, रणबहादरु नरहेको अव थामा
बालक राजा गीवार् ण युद्ध को नायब भएर राजकाजमा पुन ः हावी हु न राजराजे रीलाई
रणबहादरु का अ य रानीह को तुलनामा बढी सहज िथयो । यसैले, भीमसेनले राजराजे री
गीवार्णयुद्धको नायब बने आ नो राजनीितक मह वाकांक्षामा ठे स लाग्छ भ ने महसुस गरे ।
यसमािथ राजराजे री साहसी नारी िथइन् । रणबहादरु बनारस गएको के ही समयपिछ
उनी पिन दरबार छोडे र पितसँगै रहन भनेर बनारस गइन् । बनारसमा रहँदा रणबहादुरका
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हकर् तबाट आिजत भइन् । रणबहादरु पर ीगमनमा िल िथए । बनारसमा उनले मेहेताव
नाम गरे की एक जना मुसलमान क यालाई रखौटी बनाएर राखेका िथए (नेपाल २०४० :
२११) । आ नो ऐस-आरामका लािग उनले राजराजे रीका गरगहनास म मािसिदएका
िथए (ि टलर सन् १९७३ : ३०२) । िविभ न यिक्तबाट ॠण िलएका िथए । रणबहादरु का
य ता यवहारबाट िवरिक्तएकी राजराजे रीले नेपाल फिकर् ने िनधो गिरन् । यित बेला
गीवार्णयुद्धको नायब भएर सुवणर्प्रभाले शासन स चालन गिररहेकी िथइन् । राजराजे री
फिकर् ए आ नो है ि सयत गु ने स भावना दे खे प िछ उनलाई रोक्न सु व णर् प्र भाले सै ि नक
पिरचालन गिरन् । तर राजराजे री ढताका साथ के टी सुसारे ह का साथ काठमाडौिँ तर
उ मुख भएपिछ उनलाई रोक्नुको सट्टा पा कीमा बोके र सैिनकह काठमाडौिँ तर फिकर् ए
(ि टलर सन् १९७३ : ३१३) । काठमाडौ ँ फिकर् एर उनी दो ो पटक राजा गीवार्णयुद्धकी
नायब बिनन् । राजराजे रीमा िनिहत जोिखम मो ने साहसले पिन सायद भीमसेन थापालाई
सचेत बनाएको िथयो ।
राजराजे रीप्रित भीमसेन थापा सशंिकत र हुनुको अक कारण दामोदर पाँडे सँगको
उनको िनकटता पिन हो । राजराजे री बनारसबाट फिकर् एपिछ उनलाई वागत गनर्ुपनेर् पक्षमा
दईु जना—काजी दामोदर पाँडे र ित्रभुवन प्रधान—उिभए (ि टलर सन् १९७३ : ३११) ।
महारानी सुवणर्प्रभा र उनका पक्षका भारदारह ले चािहँ राजराजे रीलाई काठमाडौ ँ आउन
िदन नहुने मत जाहेर गरे ।
अ ततः राजराजे री थानकोटस म आइपुिगन् । यसपिछ सुवणर्प्रभा र उनका पक्षका
भारदार बालक राजा गीवार्णयुद्धलाई साथमा िलएर दरबारबाट भागे । दामोदर पाँडे चािहँ
राजराजे रीको पक्षमा गए । उनलाई थानकोटदेिख काठमाडौमँ ा याएर दरबारमा प्रवेश
गराउन सहयोग गरे । भागेका भारदार र भगाइएका बालक राजालाई फकार्इयो । राजराजे री
गीवार्णयुद्धकी नायब बिनन् । आफूलाई स ामा पुन थार्िपत गराउन सहयोग गरे को भ दै
उनले दामोदर पाँडेलाई मूल काजी बनाइन् (ि टलर सन् १९७३ : ३१३) ।
रणबहादुर लाई ने प ाल फिकर् न निदने मुख् य नाइके दामोदर पाँ डे भएकाले उनीप्रित
रणबहादरु र उनका सहयोगी भीमसेन थापा क्रुद्ध िथए । राजराजे रीले दामोदरसँग िमलेर
रणबहादुर लाई काठमाडौ ँ आउन निदने अग्रसरता िलएकै कारण उनलाई रणबहादुर ले
काठमाडौ ँ फिकर् एपिछ हेल बुम ा िनवार् ि सत गरे क ा िथए । रणबहादुर को ह या भएपिछ
भीमसेनले िवरोधी भारदारह सँगै राजराजे रीलाई पिन बाटोबाट हटाई अक टक शासन
सुिनि त गनेर् योजना बनाए । सोही योजना अनु प रणबहादुर मािरए लग ै हेल बुमा
रहेकी राजराजे री िलन सैिनकह पठाए । रणबहादरु को मृ यु भएको नवौ ँ िदनमा उनलाई
१४ जना के टी सुसारे का साथ जबरज ती सती पठाइयो (वज्राचायर् २०१९ : २९४) ।
राजराजे रीलाई सती पठाइएपिछ काठमाडौकँ ो नेवार समुदायमा रिचएको एउटा लोकगीतमा
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िवजयाल मी अथार्त् राजराजे रीलाई सती पठाउने षड्य त्रमा भीमसेन थापालाई िज मेवार
ठह¥ याइएको छ (राज २०६४ : २८–३०) ।
रणबहादरु को मृ यु भएको प ध्रौ ँ िदनमा बनारसबाट काठमाडौ ँ आइपुगेकी रणबहादरु की
िभत्रेनी रानी च द्रावतीलाई पिन सती पठाइयो (नेपाल २०६४[२०५०] : ९८; आचायर्
२०७२[२०५५] : ६१) । उनलाई िकन सती पठाइयो भ ने प छै न । उनलाई स ा वाथर्
पूितर्को िनि त सती पठाइएको चािहँ देिखँदैन ।
छोरी मात्रकी आमा राजराजे रीलाई सती पठाउन बा य पानर्ु भीमसेनलाई यित गा ो
पिन िथएन । जंगबहादुरको पालामा पिन छोराकी आमालाई भ दा छोरीकी आमालाई
सती पठाउन बढी सहज िथयो । जंगबहादरु ले जारी गरे को १९१० को मुलुकी ऐन “सती
जा याको” स ब धी महलको दफा नं. २ र ३ मा का छो छोरो १६ वषर् र का छी छोरी
पाँच वषर् नपुगेका मिहलाले चाहे भने पिन सती जान निदनू भ ने यव था गिरएको िथयो
(कानून िकताब यव था सिमित २०२२) । य तोमा जंगबहादरु ले मुलुकी ऐन जारी गनर्ुभ दा
किरब ५० वषर् अिघको अझ कट्टर समाजमा छोरीकी आमा राजराजे रीलाई सती जान
बा य पानर् भीमसेन थापालाई गा ो भएन । सती प्रथाको स दभर्मा जंगबहादरु को समयभ दा
भीमसेन थापाको समय कट्टर िथयो भ ने प्रमाण अनेक छन् । म ल कालमा पाटनका राजा
योगनरे द्रको मृ यु हुँदा ३३ जना ीलाई सती पठाइएको िथयो, जुन नेपाली इितहास भिरकै
अिधक हो (मा के सन् १९९६ : ४२) । म ल कालमा राजा अथवा राजकुमारको मृ यु
हुँदा आमा स मलाई सती पठाइएको िथयो (रे ग्मी सन् १९६६ : ७१४; प त २०३४ :
७९) । म ल कालको कठोर सती प्रथाको प्रभाव शाह कालमा पिन प¥ यो र पृ वीनारायण
शाहको मृ यु हुँद ा नौ जना ीलाई सती पठाइयो (वज्राचायर् २०१९ : ३८) । य तै ,
उनका जेठा छोरा तथा रणबहादरु का बाबु प्रतापिसंह शाहको मृ यु हुँदा आठ जना ीलाई
सती पठाइयो (प त २०६५ : ८२) । जंगबहादुरको मृ यु हुँदा चािहँ तीन जनालाई सती
पठाइयो (प त २०६५ : १०७; जबरा २०७२[२०४७] : २२०–२२४) । मुलुकको प्रमुख
कायर्कारी शासक जंगबहादुरको मृ यु हुँदा थोरै मिहला सती गएकाले र उनको पालामा
जारी भएको मुलुकी ऐन १९१० मा िवधवालाई सती जानबाट रोक्न हरस भव प्रयास गनर्ू
भनी लेिखएकाले पिन भीमसेनको समयमा भ दा जंगबहादरु को समयमा सती प्रथा खुकुलो
िथयो भ ने प हु छ ।
प्रकाश ए. राजले राजराजे रीलाई सती पठाउने कामलाई ह या भनेका छन् । उनका
अनुसार “रणबहादरु को देहा त भएको नौ िदनपिछ (राजराजे री) लाई सती पठाउने काम
ह या नै िथयो” (राज २०६४ : १७) । यसो भनेर उनले मिहलाले पितको शवसँग सती
जानु मात्र वाभािवक िथयो भ न खोजेका छन् । तर पितको दाहसं कारपिछ पिन सती
पठाउने यव था यित बेला िथयो । िवधवाले मृतक पितसँग ज नुलाई सहमरण अथवा
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सहगमन अथवा अ वारोहण भिन यो । तर पितको अ तै कतै मृ यु भयो र उनको शव
यतै जलाइयो भने य ता पितको नाममा समेत िवधवाह लाई सती पठाइ यो, जसलाई
अनुमरण भिन यो (काणे सन् १९९२[१९६३] : ३४९) ।
अ यत्रै मृ यु भएका ीमान्को नाममा िवधवा ीमतीले अनुमरण गरे का घटना भीमसेन
थापाको पालाभ दा अगावै नेपालमा भइसके का िथए । िव.सं. १७५७ मा भक्तपुरका राजा
भूपित द्र म ल तीथर्यात्रा गनर् दिक्षणितर जाँदा अयो या निजकै उनको मृ यु भयो । उनको
मृ युको खबर दईु मिहना पाँच िदनपिछ भक्तपुर आइपुग्यो । खबर पाएपिछ उनको िचनासँगै
एक जना रानी सिहत आठ मिहलालाई सती पठाइएको िथयो (प त २०४१ : १७०) ।
यित हुँद ाहुँदै पिन राजराजे रीलाई सती पठाउन अिनवायर् चािहँ िथएन । पिहलो,
रणबहादरु को ह या हुँदा उनी राजा नभई मुिख्तयार मात्र रहेकाले उनको नाममा कसैलाई सती
नपठाउँ दा पिन हु यो । नेपालको इितहासमा राजाको मृ यु हुँदा ३३ जनास म मिहला सती
गएको मािथ उ लेख भइसके को छ । तर राजा नरहेका यिक्तको मृ यु हुँदा यित धेरै मिहला
सती गएको प्रसंग कतै उपल ध छै न । यसले मुिख्तयार अथवा भारदारका ीमतीह को
तुलनामा राजाका ीमतीह का लािग सती प्रथा बढी बा यकारी िथयो भ ने प पाछर् ।
दो ो, हेल बुम ा राजराजे री लामा गु को साि न यमा रहेर जपतप गनेर् लगायत
धािमर्क साधनामा लीन भएकीले (वज्राचायर् २०१९ : १९४; नेपाल २०६४[२०५०] :
६४) उनलाई एक जना स यासी (रणबहादरु ) सँगको दा प य जीवनको साङ्लामा बाँ न
आव यक िथएन ।
ते ो, हेल बमु ा रहेकी राजराजे रीलाई सती पठाउनभ दा काठमाडौमँ ै रहेका रणबहादरु का
अ य ीमती (सुवणर्प्रभा, लिलतित्रपुरासु दरी, आिद) लाई सती पठाउन बढी सहज िथयो ।
चौथो, राजाकै मृ यु हुँदा पिन रानीलाई सती पठाउनु अिनवायर् िथएन । भीमसेन थापाको
पतनपिछ कुनै पिन राजाको मृ यु हुँदा रानीह लाई सती पठाइएन । भारतमा िडसे बर ४,
१८२९ मा सती प्रथा उ मूलन भयो । यसको किरब २५ वषर्पिछ जंगबहादरु प्रधानम त्री
हुँदा जारी मुलुकी ऐनले भारतको िसको गदैर् नेपालमा सती प्रथालाई िन सािहत ग¥ यो ।
यित हुँदाहुँदै पिन जंगबहादरु को मृ यु हुँदा उनका तीन जना रानीलाई सती पठाइयो (प त
२०६५ : १०७) । यसको किरब चार वषर्पिछ राजा सुरे द्रिवक्रम र पूवर्राजा समेत रहेका
उनका बाबु राजे द्रिवक्रमको मृ यु हुँदा कसैलाई सती पठाइएन । यसो गरे र राणाह ले सायद
मुलुकको वा तिवक अिधपित आफूह रहेको छनक िदन पिन खोजेका िथए । जंगबहादरु
पिछका राणा शासकह ले पिन सती प्रथालाई िन सािहत गनेर् िविभ न कदम चाले (पंगेनी
२०६९ : ६४–८०) । प्रधानम त्री च द्र शमशेरको पालामा असार २५, १९७७ मा सती
प्रथा उ मूलन नै भयो (रे ग्मी १९७० : ५२–५३) । भीमसेन थापाको समयभ दा अिघ पिन
राजाको मृ यु हुँदा रानी सती जानै पनेर् बा यता नेपालमा किह यै िथएन ।
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राजराजे रीलाई सती पठाउँ दै गदार् राजराजे रीले ज तै बालक राजा गीवार्णयुद्धको
संरक्षक भएर शासन स चालन गनेर् मािहली रानी सुवणर्प्रभालाई चािहँ सती िकन पठाइएन
भ ने प्र उि ज छ । रणबहादरु को नेपाल िफतीर्पिछ सुवणर्प्रभा शासनबाट पाखा लागेकी
िथइन् । रणबहादुर की का छी ीमती बने र लिलतित्रपुर ासु दरी िभित्रइसके की िथइन् ।
रणबहादुर र राजराजे री नरहँद ा सुव णर् प्र भाले शासनमा ह तक्षे प गनेर् अव था िथएन,
िकनिक उनी राजराजे रीज तो रणबहादुर की वै ध ािनक रानी िथइनन् । रणबहादुर ले
काठमाडौ ँ हनुमानढोका दरबार छे उको एउटा ठूलो घ टामा उ कीणर् गराएको अिभलेखमा
राजराजे रीलाई सहधिमर्णी अथार्त् धमर्प नी र सुवणर्प्रभालाई ये ा भोिगनी अथार्त् जेठी
याइता प नी उ ले ख गिरएको छ (प त २०७५ : ५) । वामी महाराज रणबहादुरले
औपचािरक पमै िभ याएकी रानी लिलतित्रपुर ासु दरी दरबारमा हुँद ाहुँदै याइते रानी
सुवणर्प्रभालाई गीवार्णयुद्धको नायब ब न स भव िथएन । यसैले, सुवणर्प्रभाबाट भीमसेन
थापाले जोिखम महसुस गरे नन् ।
रणबहादरु ले बनारसबाट फिकर् एपिछ लिलतित्रपुरासु दरी नाम गरे की १४ वषीर्या क्षत्री
क यालाई ीमती बनाएर दरबार िभ याएका िथए (आचायर् २०७२[२०५५] : ५५) । सन्
१८२५ को धरहरा अिभलेखमा उनलाई रणबहादरु की पटराज्ञी (राजा सँगसँगै रा यािभषेक
नगिरएकी) भिनएको छ (कमार्चायर् सन् २००० : २६९) । रणबहादुरको ह या भएपिछ
र राजराजे रीलाई सती पठाएपिछ भीमसेन थापाले लिलतित्रपुरासु दरीलाई बालक राजा
गीवार्णयुद्धको नायब बनाए । उमेरले पिन आ नो संरक्षक ज ता भीमसेन थापा िव द्ध
शासनमा ह तक्षेप गनर्ुपनेर् लिलतित्रपुरासु दरीको कुनै वाथर् िथएन (कमार्चायर् सन् २००० :
२६९) ।
यसबारे िट पणी गनेर् क्रममा बाबुराम आचायर्ले “ वामी–महाराज रणबहादरु शाहको
देहा तपिछ प्रचिलत पर परा अनुसार अ य सबै रानीह लाई सती पठाउँ दा पिन ियनलाई
भने िकन सती पठाइएन ?” भनी लेखेका छन् (आचायर् २०६९ : ६२) । रणबहादुरका
अ य सबै महारानीलाई सती पठाइएको िथयो भनी आचायर्ले लेखेको कुरा गलत छ ।
“भाषावंशावली” मा रणबहादरु का छ जना रानी िथए भ ने छ : राजे रीदेवी (राजराजे री),
का तवतीदेवी (का तवती), च द्रावतीदेवी, ीिवजयाल मीदेवी, अ बररा ये रीदेवी र
लिलतित्रपुरासु दरी । यसका अितिरक्त पाटन तथा भादगाउँ का दईु जना नानीसाहेब (भोग्य
रानी) समेत गरी उनका ज मा आठ ओटी रानी रहेको र पाटनकी अकीर् एउटी क यालाई
उनले िबहे नगिरकनै रानी बनाएर दरबार िभ याएको यसमा जनाइएको छ (पौडे ल २०२२ :
५६) । ती सब रानीलाई रणबहादुरको मृ युपिछ सती पठाइएको िथएन । राजराजे री र
च द्रावतीलाई मात्र पठाइएको िथयो ।
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प्रकाश ए. राजले पिन स ा एक्लौटी बनाउने मह वाकांक्षा पूरा गनर् भीमसेन थापाले
लिलतित्रपुरासु दरीलाई सुरिक्षत राखेर राजराजे रीलाई जबरज ती सती पठाएको उ लेख
गरे का छन् । उनले लेखेका छन् :
िव.सं. १८६३ वैशाखमा रणबहादरु शाहको ह या भएपिछ राजपिरवारको विर सद य
कोही जीिवत िथएन । सुवणर्प्रभा र रणो ोत जीिवत भए पिन शिक्तहीन िथए । रणबहादरु
शाहकी आमाको िव.सं. १८४२ सालमा नै देहा त भइसके को िथयो । रणबहादरु शाहकी
का छी महारानी लिलतित्रपुरासु दरी भने आ नो पितको ह या हुँदा काठमाडौमँ ै िथइन् ।
तर उनलाई सती नपठाई काठमाडौबँ ाट तीन िदन िहँड्ने बाटो टाढा रहेकी राजराजे रीलाई
िकन सती पठाइयो ? यस बेला भीमसेन थापा नै सवेर्सवार् िथए । भीमसेन थापाले यसरी
सती पठाउने काम आफू िनरंकुश स ाधारी हुने र आफूलाई कतैबाट खतरा नहुने हुनाले
यसो गरे का होलान् । (राज २०६४ : अ)

लिलतित्रपुरासु दरीलाई गीवार्णयुद्धको संरक्षक बनाएपिछ उनी माफर् त शासन-स ामा
हालीमुहाली गनर् भीमसेन थापालाई सिजलो भयो । रणबहादरु को ह या भएकै वषर् िव.सं.
१८६३ मा लिलतित्रपुरासु दरीकै सहयोगबाट भीमसेन थापा मुिख्तयार बने । िव.सं. १८९४
स म ३१ वषर् उनी मुलुकको सवेर्सवार् भए । यस बीचमा उनले िव.सं. १८६८ मा जनरल
पद र िव.सं. १८९२ मा कमा डर इन चीफ पद पिन प्रा गरे (नेपाली २०६०[२०१३] :
१८) । ३१ वषर् स मको आ नो हालीमुहाली सुिनि त गनर् उनलाई सती प्रथाले ठूलो
साथ िदएको िथयो ।
यिद उनले राजराजे रीलाई सती जान बा य नपारे का भए लिलतित्रपुरासु दरीको सट्टा
राजराजे री नै गीवार्णयुद्धको नायब ब ने स भावना प्रबल िथयो । यसो हुँदो हो त मुलुकको
सवेर्सवार् ब ने भीमसेनको मह वाकांक्षा पूरा हुने िथएन । रणबहादरु शाह र भीमसेन थापाको
गुटले मानर् लगाएका भारदार दामोदर पाँडे र राजराजे री एउटै गुटका िथए । रणबहादरु को
मृ युपिछ राजराजे री गीवार्णयुद्धको नायब बनेको भए भीमसेन थापाका दुिदर्न शु हुने
पक्का िथयो । राजराजे रीलाई सती पठाएर भीमसेन थापाले लिलतित्रपुरासु दरीलाई नायब
नबनाएको भए उनी शासन-स ामा उिक्लएर िटक्न सक्ने िथएनन् भ ने कु रा चैत १६,
१८८८ मा काठमाडौमँ ा फै िलएको हैजाका कारण लिलतित्रपुरासु दरीको मृ यु भएपिछ
भीमसेन थापाको पतनको शृंखला आर भ भएको कुराले पिन पुि गछर् (कमार्चायर् सन्
२००० : २६९–२८२) ।
िबफर रोगका कारण िव.सं. १८७३ मा गीवार्णयुद्धको मृ यु भएपिछ सती प्रथाले भीमसेन
थापालाई स ामा ि थर रहन फे िर पिन म त ग¥ यो । गीवार् णयुद्धका दुई जना महारानी
िसिद्धरा यल मी र गोरक्षरा यल मी राजकाजमा सिक्रय हुन खो ने वभावका िथए ।
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उनीह ले भीमसेन थापाको सट्टा अकैर् यिक्तलाई मिु ख्तयार बनाउन खोजेका िथए (ि टलर सन्
१९७६ : १०७) । यितकै मा गीवार्णयुद्धको मृ यु हुँदा उनकी जेठी महारानी िसिद्धरा यल मी
सती गइन् र भीमसेनलाई सहज भयो । गीवार्णयुद्धको मृ यु भएको दईु सातािभत्रै का छी
महारानी तथा नाबालक राजा राजे द्रिवक्रमकी आमा गोरक्षरा यल मीको पिन अचानक
मृ यु भयो (आचायर् २०७२[२०५५] : ७१; ि टलर सन् १९७६ : २५२) । गोरक्षल मीको
मृ यु भएपिछ मात्र भीमसेन थापाले नयाँ राजाको रा यािभषेक गराउने संशयपूणर् काम गरे
(आचायर् २०७२ : ७१) । दवु ै आमा नरहेपिछ बालक राजा राजे द्रिवक्रमको नायब ब ने
अिभभारा हजुरआमा लिलतित्रपुरासु दरीमािथ नै आइलाग्यो । भीमसेन थापाकी िव ासपात्र
लिलतित्रपुरासु दरीले उनलाई मुिख्तयार पदमा थमौती गिरिदइन् (ि टलर सन् १९७६ :
२५२) । यसरी सती प्रथाबाट भीमसेनलाई दो ो पटक पिन लाभ िम यो ।

िन कषर्
भीमसेन थापाले सती प्रथालाई शिक्त ह याउने मा यम नबनाएको भए किरब ३० वषर्स म
ने प ालको सवेर् स वार् भएर रहन उनलाई स भव िथएन । सती प्रथालाई िवशुद्ध धािमर्क सां कृ ितक अ यास मािनँदै आएकामा यसलाई स ा वाथर्को िनि त नेपाली दरबारमा
कसरी प्रयोग गिरयो भ ने िवषयमा यो आले ख ले प्रकाश पारे क ो छ । अथार् त् , सती
प्रथाको सां कृ ितक आयामको चचार्सँगै यसलाई राजनीितक लाभहािनको गणना सिहत
कसरी उपयोग गिरँ दो रहेछ भनेर देखाउन राजराजे रीको सती गमनको स दभर् उठाइएको
छ । यस आलेखले इितहासमा राजप नीह लाई सं कृ ितको आवरणमा कसरी प्रतािडत
गिर यो भ ने बारे चचार् गिरएकाले लिगक ि कोणबाट राजप नीह ले भोग्ने सम या
आम मिहलाका सम याभ दा कसरी िभ न िथयो भ नेतफर् इंिगत गदैर् नेपालको शासकीय
इितहासलाई नयाँ कोणले िनया न यसले अ येताह लाई म त गनर् सक्छ । साथै, गैरसां कृ ितक, वाथर्मूलक प्रयोजनका लािग सती प्रथा ज ता अ य सां कृ ितक अ यासह को
उपादेयताबारे अनुस धान गनर् सिकने स भावनातफर् पिन यसले औँ याएको छ ।

ध यवाद
यस आलेखको पिहलो म यौदा पढेर सुझाव िदनुहुने इितहासिवद् योगेश राजप्रित आभार
यक्त गछुर् । आलेखको संरचना र यसका लािग आव यक पनेर् स दभर् सामग्रीबारे उहाँले
िदनुभएको सझु ावले आलेखलाई पिरमाजर्न गनर् म त गरे को छ । लेखनका क्रममा इितहासिवद्
महेशराज प त र समाजशा ी क याणभक्त माथेमासँग गिरएका परामशर्ले लेखलाई पठनीय
बनाउन म त पु¥ याएको छ, तसथर् उहाँह दवु ैलाई ध यवाद छ । लेखनका क्रममा स दभर्
सामग्री उपल ध गराई सहयोग गनर्ु भएकामा लेखक राप्रउ पोख्रेल, पत्रकार जीवनाथ खनाल
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र ित्रिव के द्रीय पु तकालय तथा मािटर् न चौतारीको पु तकालयका लाइब्रेिरयनह प्रित पिन
आभारी छु । साथै, आलेख पढेर िट पणी गिरिदनुभएकामा सबै अज्ञात समीक्षक र भाषा
स पादनमा सहयोग गिरिदनु भएकोमा स पादक म डलप्रित कृ तज्ञ छु ।
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