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東方持國天王 

(Dong Fang Chi Guo Tian Wang) 

Raja Surga Dhrtarastra 

 

Nama “Dhrtarastra” adalah perkataan bahasa sanskerta terdapat beberapa versi 

terjemahannya, sebagai misal: “ Yang Dipertuan Surga Yang Menjaga Negara, atau “ Yang 

Dipertuan Surga Yang Tugasnya menjaga wilayah timur. Beliau adalah salah seorang dari 

empat Raja-raja surga yang hidup dan menguasai wilayah barat gunung Semeru, dan 

memberikan pelayanannya sebagai penjaga wilayah bumi, atau alam semesta sebelah timur. 
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Karena beliau melindungi dan mempertahankan Negara-negara dan menjaga keamanan-nya 

makhluk-makhluk yang menghuni wilayah-wilayah  yang dijaganya itu, maka beliau dinamai 

“Yang Dipertuan Surga Yang Tugasnya Menjaga Negara”. 

 

Maha Dewa Dhrtarastra hidup dan menguasai wilayah gunung Yugadhara, di wilayah 

sebelah timur gunung Semeru. Kota dimana beliau tinggal, dinamai “ Kota Orang Suci Yang 

Superior”. Pemandangan di kota orang suci yang superior itu keindahannya sangat 

menakjubkan. Di kota tersebut terdapat Tujuh lapis anak sungai, jaring-jaring yang digantungi 

genta-genta kecil, deretan pohon-pohonan yang tumbuhnya diatur berderet-deret, yang 

semuanya dihiasi dengan tujuh jenis Intan berlian. 

 

Maha Dewa Dhrtarastra itu memimpin ratusan ribu makhluk-makhluk surgawi yang 

dinamai Gandharva, dan Sembilan puluh satu putera-putera beliau yang melindungi para 

siswa Spiritual dan umat awamnya di lingkungan  agama Buddha, yang menghuni titik  

wilayah timur, dari bumi, atau alam semesta.menurut naskah suci yang dinamai 

Mahasanghata Sutra, Sang Buddha Sakyamuni pada suatu ketika, telah bersabda kepada 

manusia-superior (yang telah menjadi makhluk Maha Dewa, atau Dewa golongan tinggi itu), 

sebagai berikut :” O, Manusia Superior yang menakjubkan! Hendaklah anda menjalankan 

kewajiban anda, menjaga, melindungi , Buddha Dharma., serta siswa-siswa spiritual saya, 

serta umat Buddha di wilayah Timur dari empat wilayah besar Jambudvipa. Mengapa? 

Karena di Jambudvipa itu banyak para Buddha yang hidup, dan bertugas disitu, sehingga 

menjadi kewajiban andalah untuk melindungi para Buddha dan umatnya itu, dengan sekuat-

kuat anda, dengan kebaktian anda, dan dengan seksama mungkin, dengan penuh kehati-

hatian!” ketika mendengar perintah dari Sang Buddha Sakyamuni, yang demikian itu, lalu 

Maha Dewa Dhrtarastra berjanji untuk memimpin semua makhluk Surgawi yang dinamai 

Gandharva, untuk melindungi para siswa Spiritual Sang Buddha, maupun umat awam 

dilingkungan agama Buddha, yang hidup di wilayah Timur Jambudvipa, agar Buddha Dharma 

dapat dikembangkan selama-lamanya. 

 

Menurut deskripsi atau uraian, yang terdapat di dalam naskah suci Dharani Sutra, 

Rupang atau gambar  Maha Dewa Dhrtarastra itu sebagai berikut ini: Maha Dewa Dhrtarastra 

itu memakai bermacam-macam pakaian surgawi, dan dihiasi secara menakjubkan, dengan 
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hiasan-hiasan yang luar biasa indahnya, agar perwujudan beliau, tidak ada yang dapat 

menyamai kegagahannya. Wajah beliau menunjukkan sikap sedang marah. Orang-orang  

yang mempercayai beliau, di Tiongkok, dan di jepang, tidak memuja rupang beliau itu secara 

sendirian. Beliau biasanya dipuja bersama-sama dengan Tiga Raja Surga, yang lainnya.    

 

Sumber : Mengenal Para Deva & Penjaga Langit 

Compiled by: VVBS Web Team 

 


