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北方多聞天王 
Bei Fang Duo Wen Tian Wang 

Raja Surga Vaisravana 
 

 
 

Nama “Vaisravana” adalah perkataan Bahasa Sanskerta. Ada berbagai versi terjemahannya, 

sebagai misal “Raja Surga Vaisraman (Ucapan Yang Agung), atau “Sang Rajanya Surga 

yang memiliki Maha Pendengaran”. Beliau adalah salah seorang dari empat Raja Surga, 

yang hidup dan menguasai wilayah sebelah utaranya Gunung Sumeru. Beliau adalah sang 

penjaga bagian utaranya dari Jambudvipa, dan merupakan rajanya surga yang berkebajikan 
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tinggi. Beberapa orang menganggap beliau sebagai Dewa Kesejahteraan, atau Dewa 

Pembela Berkah Keselamatan. Dewa Raja Surga ini dipuja serta populer, dikalangan umat 

Buddha di India, Tibet, Tiongkok, dan Jepang. 

 

Dengan tinggal disebelah utaranya Gunung Sumeru, sang Raja Surga Vaisravana 

memerintah atas tiga kota, yang dinamai kota Yang menakutkan musuh; kota yang dihargai 

oleh penguasa Surga; dan kota persidangan untuk kembali bersatu. Setiap kota memiliki 

enam puluh yojana persegi, dan masing-masing dihias dengan: pagar-pagar yang indah-

indah, jala-jala yang dihiasi dengan genta-genta kecil, pohon-pohon yang diatur tumbuhnya 

berderet-deret secara rapi, dan dihias dengan tujuh jenis intan berlian. Beribu-ribu burung 

berkicau, menyanyikan lagu-lagu yang indah, dalam waktu yang bersamaan. Pemandangan 

di wilayah kota tersebut sangat indah, seindah Surganya Hyang Buddha Amitabha yang 

berada di sebelah barat, yang berisi berkah keselamatan Raja Surga Vaisravana mempunyai 

lima pangeran, yang nama-namanya adalah: Pangeran Sanjaya; Pangeran Nata; Pangeran 

Janosah; Pangeran Tuchien; dan Pangeran Chang Chien. Selain itu Raja Vaisravana ini juga 

mempunyai tokoh-tokoh pengiring beliau yang berjumlah 28 orang makhluk penghuni Surga. 

 

Atas dasar perintah dari Hyang Buddha Sakyamuni, Raja Surga Vaisravana ini bertugas 

menjaga dan mempertahankan kelestarian Buddha Dharma, ketika seorang Raja 

berpandangan salah menyimpang dari Dharma pada masa mendatang, akan berusaha 

menghancurkan Agama Buddha. Sebagai tambahan keterangan, dapat dijelaskan bahwa 

Sang Raja Surga tersebut beserta putra laki-laki beliau yang bernama Pangeran Nata. 

Bersumpah untuk juga melindungi umat Buddha, selain melindungi Agama Buddha, dengan 

kekuatan senjata. Menurut legenda, pada masa yang lampau, pernah terjadi peristiwa, bahwa 

orang-orang besar dari dunia barat, dibawah Rajanya yang bernama Tojiks, dan Sogdiana, 

telah berusaha untuk menguasai wilayah barat dari kerajaan Kaisar Yuan Chun, sewaktu 

berkuasanya Dinasti Tang, dimana Sang Kaisar Yuan Chun, telah memerintahkan Sang Guru 

Spiritual yang bernama Amoghavajra berdoa memohon perlindungan dari Sang Raja Surga 

Vaisravana . Setelah Sang Guru Spiritual Amoghavajra berdoa memohon pertolongan, Sang 

Raja Surga Vaisravana lalu menugaskan para Prajurit surgawi untuk turun ke dunia, menuju 

ke peperangan di wilayah barat dari kerajaan Sang Kaisar Yuan Chun; dan bala tentara surga 

tersebut menampakkan diri di depan musuhnya Sang Kaisar, diantara kabut yang tiba-tiba 
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muncul, disertai suara terompet yang mendayu-dayu dan gegap-gempitanya, gendering-

genderang perang; yang akhirnya musuh-musuh Sang Kaisar Yuan Chun, mundur. Cerita ini 

tertulis pada buku-buku sejarah agama Buddha, dan menceritakan bantuan dari Sang Raja 

Vaisravana kepada Sang Kaisar Yuan Chun, dalam mengalahkan musuh-musuh Sang Kaisar. 

Adapun patung atau gambarnya Sang Raja Surga Vaisravana itu lazimnya dalam 

penampakan beliau dengan berpakaian perang  serta memakai helm perang di kepala beliau. 

Tangan kanan beliau memegang tongkat kekuasaan yang bertatahkan Intan berlian; tangan 

kiri beliau memegang sebuah pagoda kecil. Biasanya beliau dijuluki sebagai “ Sang Raja 

Surga yang memegang Pagoda”. Di dalam novel klasik dan di dalam naskah-naskah yang 

berisi ajaran Dharma, dapat kita baca cerita mengenai Sang Raja Surga Vaisravana itu 

beserta putra laki-laki beliau yang bernama Pangeran Nata.     

 

Sumber : Mengenal Para Deva & Penjaga Langit 
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