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Dewa Pelindung Dari Penyakit 

Wang Ye & Li Wang 

 

a). Wang Ye disebut juga Dai Tian Xun Shou yang berarti mewakili langit dalam mengadakan 

perondaan. Mereka merupakan sebutan sekelompok malaikat yang melindungi rakyat dari 

wabah penyakit. Mereka menurut kepercayaan terdiri dari 360 orang. Namanya tidak jelas 

hanya disebut menurut keluarganya saja yang sering terlihat hanyalah lima Wang Ye yang 

bernama keluarga Li, Chi, Wu, Zhu dan Fan. Yang lain antara lain mempunyai nama keluarga 

Kang, Xing, Wen, Shu, Yu, Hong, Ye, Xue, Ma, Ji, Tian, Ding, Shi, Liang dan Lei. 

 

Taiwan dan provinsi Fujian terdapat beberapa kelenteng yang disebut Wang Ye Miao. Wang 

Ye yang terdapat di kelenteng-kelenteng ini umumnya menyandang satu nama keluarga, 

kalau dia dari keluarga Li maka disebut Li Fu Wang Ye. Dan disebut Wang Fu Wang Ye kalau 

dari keluarga Wang umumnya dianggap bahwa dari 360 Wang Ye yang ada, terdiri dari 132 

nama keluarga. Bila Wang Ye dari tiga keluarga dipuja bersama, maka disebut San Fu Wang 

Ye, dan Wu Fu Wang Ye kalau lima Wang Ye dipuja bersama-sama. Kelenteng Wang Ye 

disebut juga Dai Tian Fu yang berarti Gedung Wakil Langit. 

 

Wang Ye biasanya diwujudkan sebagai seorang panglima yang gagah dan berwibawa, tetapi 

hampir semuanya bercorak dinasti Ming. Seperti yang terdapat pada kelenteng Nan Kun 

Shen Miao, sebuah kelenteng Wang Ye Miao yang sangat bersejarah, disitu di puja Wang Ye 

dari keluarga Zhu, Wu, Li, Chi dan Fan bersama seorang panglima. 

 

Pada jaman dulu Wang Ye diarak 3 tahun sekali, yang biasanya dirayakan secara besar-

besaran. Apalagi kalau sedang terjadi wabah penyakit. Di daerah Fujian biasanya disediakan 

Wang Ye Chuan (Perahu Wang Ye). Dalam perahu ini, yang khusus dibuat untuk perayaan, 

dibuatkan rupang Wang Ye, barang-barang sembahyang dan berbagai macam makanan. 

 

Perahu ini dibiarkan terapung dan berlayar mengikuti arah arus sungai sampai di daerah 

sepanjang sungai itu. Dengan bendera yang berkibar dan layar yang lengkap, perahu itu 

keliatan gagah sekali. Wang Ye bertugas juga untuk memeriksa perilaku manusia, sebab itu 
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sejak perahu Wang Ye datang, rakyat menyambut secara besar-besaran dan berusaha 

menyenangkan hatinya. 

 

Tempat yang disinggahi perahu seperti itu, melambangkan daerah yang telah disinggahi dan 

diperiksa oleh Wang Ye. Biasanya di tempat-tempat itu rakyat mendirikan kelenteng untuk 

memuja para Wang Ye, supaya terhindar dari mara bahaya. Saat-saat kedatangan para 

Wang Ye, tambur dan gambreng ditabuh riuh rendah. Kota-kota pantai dan tepi sungai 

menyelenggarakan perayaan besar. Rakyat umumnya percaya bahwa prajurit dan tentara 

langit yang dibawa sebagai pengiring Wang Ye dalam menjalankan tugasnya dengan 

sendirinya lebih banyak dari para Wang Ye itu sendiri. Kecuali Li Ne Zha  (Lie Lo Cia-hokkian) 

masih ada lagi berapa perwira seperti para komandan regu tentara langit yaitu Zhang, Liu, 

Xiao dan masih ada lagi kelompok yang membantu para Wang Ye. 

 

Dari cerita yang dikumpulkan dari kalangan rakyat, riwayat para Wang Ye ini ternyata sangat 

mengharukan. Sebuah kisah mengatakan bahwa ke 360 Wang Ye itu adalah berasal dari 360 

roh sarjana pada akhir dinasti Ming yang bunuh diri karena tidak ingin takluk pada pemerintah 

Qing (Man Zhu). Adalagi yang mengatakan bahwa mereka adalah 360 sarjana yang tewas 

karena Kaisar Ming Huang pada saat mencoba kesaktian Zhang Tian Shi, berbuat salah dan 

menewaskan mereka. Sebuah kisah lain mengatakan bahwa mereka kaum terpelajar yang 

dikubur hidup-hidupan oleh kaisar Qin Shi Huang. Setelah meninggal diangkat oleh Yu 

Huang Da Di sebagai para Wang Ye. 

 

Kelenteng yang memuja para Wang Ye ini banyak terdapat di tiap-tiap kota pesisir dan kota-

kota di tepi sungai. Di Taiwan yang terkenal adalah Wan Nian Dian dan Wan Huang Gong 

dan Bao An Gong Di  An  Ping terdapat Xi Long Dian dan Bao An Gong di Tucheng. Selain 

itu di kelenteng-kelenteng yang didirikan  di tepi sungai atau kelenteng-kelenteng baru, selalu 

terdapat pemujaan Wang Ye dan tempat untuk Wang Ye Chuan (perahu untuk Wang Ye). 

Wang Ye Chuan ini terdapat antara lain di Wan Nian Dian, Miao Shou Gong, di An Ping dan 

Bao An Gong di Tucheng. 

 

Menegenai hari shejietnya para Wang Ye, tiap-tiap kelenteng mempunyai tanggal tersendiri 

dan hari perayaanpun tidak sama. Ada yang tiga tahun sekali dan sebagainya. Kecuali itu 
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pemujaan Wang Ye banyak dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan sosial yang 

pengikutnya juga tidak sedikit. 

 

b). Li Wang adalah sebutan untuk Dewata yang terdiri dari lima orang. Konon, lima orang ini 

adalah para jenderal yang hidup pada dinasti Tang dan gugur dalam mempertahankan kota 

Sui Yang, melawan pemberontakan An Lu Shan. Mereka adalah Zhang Xun, Xu Yuan, Lei 

Wan Chun, Nan Qi Yun dan Li Han. Kepahlawan lima orang ini memang tercatat dalam 

sejarah. Yang sangat dikagumi orang sampai sekarang adalah kesetiaan dan pengorbanan 

mereka terhadap negara Zhang Xun misalnya rela mengorbankan selirnya untuk memberi 

makan kepada para prajuritnya yang terkepung. Untuk menghormati mereka, Yu Huang 

Shang Di mengangkat mereka menjadi Dewa. Zhang Xun diberi gelar Wu An Zun Wang, Zu 

Yuan bergelar Bao Yi Zun Wang, Lei Wan Chun bergelar Qi Hu Wang, Nan Qi Yun bergelar 

Yuan Shuai, Li Han bergelar Dai Fu. 

 

Kelima dewa ini mempunyai tugas melindungi para serdadu  dan orang yang menderita luka-

luka, menjaga agar jangan sampai tulang mereka bercerai berai dan memelihara roh-roh 

yang gugur dalam peperangan. Oleh sebab itu, maka dinamakan Li Wang tanggal 24 bulan 2 

imlek hari lahir Qi Hu Wang. Tanggal 26 bulan 4 adalah hari lahir Li Dai Fu, tanggal 29 bulan 

5 imlek adalah hari lahir Bao Yi Zun Wang. Tanggal 9 bulan 9 imlek adalah hari lahir Nan 

Yuan Shuai. Tanggal 8 bulan 12 imlek adalah hari lahir Wu An Jun Wang. 

 

Pemujaan Li Wang ini terutama di propinsi Fujian dan Taiwan, serta di Kuil Jin Men. 

 

Di Taiwan, tempat pemujaan Li Wang banyak didirikan di tempat pembakaran mayat 

(krematorium). Tapi, di Taipei terdapat juga sebuah kelenteng yang khusus memuja Li Wang 

yaitu Li Wang Miao. Semuanya ini merupakan bagian dari kelenteng yang berpusat di Jin 

Men. 

 

 

Sumber : Dewa-Dewi Kelenteng. Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Gedung Batu. 
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