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राजा नबूकदनेसर राजाले
एउटा सुनको मूित� बनाए। �ो
िषरदे�ख पैतालास� सुनको
िथयो। उनको सुनको रा�
सदा रहनेछैन भनी सायद
उनले िबसेका िथए। �नसक्छ
यिद मैले पूरै सुनको मूित�
बनाए भने �सपिछ सपना
भएको परमे�रको वचन
किह�ै पूरा �ँदैन।

1 2



ती तीन साहसी मािनसह�मा राजाको लािग उतर िथयो।
ितनीह�ले भने, ‘‘हामीलाई आगोको भ�ीबाट बचाउनस�े
हामीले सेवा गरेका परमे�रनै �नु�न्छ। तर �सो भएन भने
पिन, हे महाराज, यो कुरो थाह होस्, िक हामी हजूरका
देवताह�को सेवा गन�छैनौ,ं अथवा हजूले खड़ा गनु�भएको
यस सुनको मूित�लाई हामी द�वत् गन�छैनौ।ं”

राजा नबूकदनेसर रीसले चूर
भएर ितनीह�लाई चेताउनी
िदए, ‘‘यिद द�वत् गरेनौ
भनेता ितमीह� उितखेरै
द�ेको आगोको भ�ीमा
हािलनेछौ, र कुन देवताले
ितमीह�लाई मेरो हातबाट
बचाउनस�ा?’’

तीन मािनसह� बाहेक सबैले राजाको �कूम अनुसार गरे
जोह� िहबूर्ह� िथए। ितनीह� षद्रक, मेषक अिन अबे�गो
जोह� दािनयलको िमत्रह� िथए। �स समय दािनयल �हाँ

िथएनन्, �हाँ भएको भए साँ�ैनै
ितनले पिन मािनसले
बनाएको मूित�लाई
इ�ार गथ�।

राजाले ठूलो भूल ग�ररहेको िथयो। उनले िजउँदो परमे�रलाई
चुनौती िदइरहेको िथयो। ती तीन िहबूर् मािनसह�लाई थाह
िथयो िक मूित�लाई द�वत् गनु� परमे�रको आ�ाको िव��
िथयो। ितनीह� �स्थर रहे कारण ितनीह�ले परमे�रमा
भरोसा गरेका िथए, यसैले ितनीह� राजासंग डराएनन्।

राजाले दािनयल अिन ितनको िमत्रह�लाई मनपराएको कारण
राजाको �ानी मािनसह�ले ई�ा गथ�। यसैले ितनीह�ले भने, 
‘‘यहाँ कोही य�दीह� छन् जसलाई हजूरले बाबेलका प्रा�को
षासनको काममा िनयु� गनु�भएको छ-षद्रक, मेषक र
अबे�गो। हे महाराज, यी मािनसह� हजूकको �कूमको
वा�ा गद�नन्। ितनीह� हजूरका
देवताको सेवा गद�नन्।”

राजाको एक चाकरले सबै
मािनसह�को अिघ उद�
पढ़े, ‘‘...ितमीह�ले घो�ो
परेर सुनको मूित�लाई
द�वत् गनु�पछ� ... औ घो�ो
परेर द�वत् नगन� जित
चािहँ उŸि◌◌ाखेरै द�ेको
आगोको भ�ीमा
हािलिदइनेछ।’’
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आगोको भ�ीको नजीक आएर
भने, ‘‘हे षद्रक, मेषक र अबे�गो, 
सव�� परमे�रका सेवक हो, 
िन�ेर आऊ।’’ तब षद्रक, मेषक
र अबे�गो आगोबाट िन�ेर आए।

ती तीन जनालाई आगोको भ�ीमा
हा�ै गरेका राजाले टाड़ाबाट हे�ररहे।
तर उनले सबै कुरा देखेनन्।

तब बिलया मािनसलाई षद्रक, मेषक र
अबे�गोलाई बाँधेर �स द�ेको आगोको
भ�ीमा हािलिदने
�कूम गरे।

राजा नबूकदनेसर छ� परे! ‘‘के हामीले आगोमा तीन
जनालाई बाँधेर हालेका होइनौ?ं’’ भनी
स�ाहकारह�लाई सोधे।
ितनीह�ले जवाफ िदए, 
‘‘हो महाराज!’’ उनले
भने, ‘‘तर हेर, चार जना
मािनसह� पो �त�
भएर आगोमा
िहँि़डरहेका छन्, 
औ ितनीह�लाई
केही हािन भएको
दे�खँदैन! औ
चैथोको अनुहारचािहँ
एक ई�रज�ै
दे�खन्छ।’’

भ�ी असा� तातो भएको
�नाले षद्रक मेषक र
अबे�गोलाई लाने मािनस
आगोको �ालाले भेटेर
भ� भए।

राजा नबूकदनेसर
रीसले चूर भए अिन
सध�को भ�ा सात गुणा
बेसी तातो पान� लगाए।
ती मािनसह�ले अझै
घो�ो परेर द�वत्
गरेनन्।
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के भएको िथयो सो पष्चातापी भई राजाले बु��मानी भई एक
कदम चाले। उनले प्राथ�ना गरे अिन भेन, ‘‘षद्रक, मेषक र
अबे�गोका परमे�र ध�का होऊन्, जसले उहाँमािथ िव�ास
गन� अिन आफ्ना दासह�लाई बचाउन आफ्ना �ग�दूतह�
पठाउनुभयो।’’

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 .
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ती तीन िहबूर्ह�लाई केही नभएको हेन�लाई सबै मािनसह�
ज�ा भए। ितनीह�लाई आगोको ष��ले केही पिन गरेका
िथएनन्। ितनीह�का कपालका केष पिन खिह्रएको िथएन
अिन ितनीह�का दौरालाई पिन आगोले छोएको िथएन र
ितनीह�मा आगोको ग�स� पिन पाइएन।
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