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राजा नबूकदनेसर राजाले
एउटा सुनको मूित र् बनाए।
यो िषरदेिख पैतालास म
सुनको िथयो। उनको सुनको
रा य सदा रहनेछैन भनी
सायद उनले िबसेका िथए।
हुनसक्छ यिद मैले पूरै
सुनको मूित र् बनाए भने
यसपिछ सपना भएको
परमे वरको वचन
किह यै पूरा हुँदैन।



राजाको एक चाकरले सबै
मािनसह को अिघ उदीर्
पढ़े, ‘‘...ितमीह ले घो टो
परेर सुनको मूित र्लाई
द डवत ् गनुर्पछर् ... औ
घो टो परेर द डवत ् नगन
जित चािहँ उŸि◌◌ाखेरै
द केको आगोको भट्टीमा
हािलिदइनेछ।’’



तीन मािनसह बाहेक सबैले राजाको हुकूम अनुसार गरे
जोह िहबूर्ह िथए। ितनीह षद्रक, मेषक अिन अबे नगो
जोह दािनयलको िमत्रह िथए। यस समय दािनयल यहाँ

िथएनन,् यहाँ भएको भए साँ चैनै
ितनले पिन मािनसले
बनाएको मूित र्लाई
इ कार गथ।



राजाले दािनयल अिन ितनको िमत्रह लाई मनपराएको कारण
राजाको ज्ञानी मािनसह ले ई या गथ। यसैले ितनीह ले
भने, ‘‘यहाँ कोही यहूदीह छन ् जसलाई हजरूले बाबेलका
प्रा तको षासनको काममा िनयुक्त गनुर्भएको छ-षद्रक, 
मेषक र अबे नगो। हे महाराज, यी मािनसह
हजकूको हुकूमको वा ता गदनन।् ितनीह
हजरूका देवताको सेवा
गदनन।्”



राजा नबूकदनेसर रीसले
चूर भएर ितनीह लाई
चेताउनी िदए, ‘‘यिद
द डवत ् गरेनौ भनेता
ितमीह उितखेरै
द केको आगोको भट्टीमा
हािलनेछौ, र कुन
देवताले ितमीह लाई
मेरो हातबाट
बचाउनसक्ला?’’



राजाले ठूलो भूल गिररहेको िथयो। उनले िजउँदो परमे वरलाई
चुनौती िदइरहेको िथयो। ती तीन िहबूर् मािनसह लाई थाह
िथयो िक मूित र्लाई द डवत ् गनुर् परमे वरको आज्ञाको िव द्ध
िथयो। ितनीह ि थर रहे कारण ितनीह ले परमे वरमा
भरोसा गरेका िथए, यसैले ितनीह
राजासंग डराएनन।्



ती तीन साहसी मािनसह मा राजाको लािग उतर िथयो।
ितनीह ले भने, ‘‘हामीलाई आगोको भट्टीबाट बचाउनसक्ने
हामीले सेवा गरेका परमे वरनै हुनुहु छ। तर यसो भएन
भने पिन, हे महाराज, यो कुरो थाह होस,् िक हामी हजरूका
देवताह को सेवा गनछैन , अथवा हजलूे खड़ा गनुर्भएको यस
सुनको मूित र्लाई हामी द डवत ् गनछैन ।”



राजा नबूकदनेसर
रीसले चूर भए अिन
सधको भ दा सात
गणुा बेसी तातो
पानर् लगाए। ती
मािनसह ले अझै
घो टो परेर द डवत ्
गरेनन।्



तब बिलया मािनसलाई षद्रक, मेषक र
अबे नगोलाई बाँधेर यस द केको आगोको
भट्टीमा हािलिदने
हुकूम गरे।



भट्टी असा य तातो भएको
हुनाले षद्रक मेषक र
अबे नगोलाई लाने
मािनस आगोको वालाले
भेटेर भ म भए।



ती तीन जनालाई आगोको भट्टीमा हा दै गरेका राजाले
टाड़ाबाट हेिररहे। तर उनले सबै कुरा देखेनन।्



राजा नबूकदनेसर छक्क परे! ‘‘के हामीले आगोमा तीन
जनालाई बाँधेर हालेका होइन ?’’ भनी
स लाहकारह लाई सोधे।
ितनीह ले जवाफ िदए, 
‘‘हो महाराज!’’ उनले
भने, ‘‘तर हेर, चार जना
मािनसह पो वत त्र
भएर आगोमा
िहँिड़रहेका छन,् 
औ ितनीह लाई
केही हािन भएको
देिखदँैन! औ
चैथोको अनुहारचािहँ
एक ई वरज तै
देिख छ।’’



आगोको भट्टीको नजीक आएर
भने, ‘‘हे षद्रक, मेषक र अबे नगो, 
सव च परमे वरका सेवक हो, 
िन केर आऊ।’’ तब षद्रक, 
मेषक र अबे नगो
आगोबाट
िन केर
आए।



ती तीन िहबूर्ह लाई केही नभएको हेनर्लाई सबै मािनसह
ज मा भए। ितनीह लाई आगोको षिक्तले केही पिन गरेका
िथएनन।् ितनीह का कपालका केष पिन खि एको िथएन
अिन ितनीह का दौरालाई पिन आगोले छोएको िथएन र
ितनीह मा आगोको ग धस म पिन पाइएन।



के भएको िथयो सो प चातापी भई राजाले बिुद्धमानी भई
एक कदम चाले। उनले प्राथर्ना गरे अिन भेन, ‘‘षद्रक, मेषक
र अबे नगोका परमे वर ध यका होऊन,् जसले उहाँमािथ
िव वास गन अिन आ ना दासह लाई बचाउन आ ना
वगर्दतूह पठाउनभुयो।’’
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^


