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Ornamen kolom berupa papan kaligrafi. ( Dui lian 對 聯 ) 
    Huruf tulisan Tionghoa dianggap berawal dari kaisar Fu Hsi, 伏 羲 (circa 2953 BC-2838 

BC) dimulai dengan sistim pengambaran. Tinggalan  tertua yang dapat ditemukan berupa 

ideografik dari abad 18 BC dalam rupa guratan pada batok kura-kura, untuk alat peramalan.     

     Kemudian kaisar Qin Shi Huangdi 秦 始 皇 帝 (259 BC – 210BC) menyatukan lagi dalam 

satu sistim standard, xiaozhuan小篆. Ada beberapa langgam penulisan dazhuan大篆 ( pra 

Qin )，lishu 隸書 ( sekitar abad ke 1 BC )，kaishu 楷書 ( sekitar abad ke 1 AD ). Huruf 

yang sama dapat disuarakan, dilafalkan, dibaca, berbeda-beda sesuai dialect setempat. Huruf-

huruf ini merupakan suatu gambaran idea (ideographs). Kemungkinan besar juga hal ini  

merupakan salah satu unsur pemersatu masyarakat sehingga persatuan kekaisaran yang 

demikian luas cakupannya dapat bertahan berabad-abad, 

 

     Dalam budaya Tionghoa disebutkan ada 3 kesenian keindahan : lukisan, kaligrafi dan 

syair. Para pejabat kerajaan diharuskan lulus pengujian ketiga bidang materi ini untuk  dapat 

memperoleh kedudukan /jabatan.  

     Ornamen pada kolom-kolom bangunan klenteng merupakan (dui lian對 聯 ), kaligrafi yang 

diukirkan berpasangan (kanan-kiri); diutarakan dalam jumlah huruf yang sama. Suara lafal 

pembacaaan  dan susunan subjek, objek, sifat harus berpadanan bersyair dilempeng kanan 

dan kiri; simetris. Banyak permainan huruf, suara dan pelambangan.   

     Untuk mampu menjelaskan makna simbol-simbol ini sangat erat berhubungan dengan 

sejarah, kepercayaan, filsafat, legenda, mitos,  folklore dsb sebagai bagian budaya Tionghoa. 

      
Zheng qi bao yun xiao qian zai wei cheng liang Han zui  正 氣 簙 雲 霄 千 載 惟 稱 两 漢 最  

 Ahlak tinggi Guan Gong menjulang menembus awan tebal mencapai beribu tahun, semua 

orang menunjuk dinasti  Han .  

 Zhong yi man tian xia yi sheng de zi chun qiu duo忠 義 满 天 下 一 生 得 自 春 秋 多  
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Kepribadian Guan Gong sangat berbakti pada negara dan sangat setia banyak berasal dari  

buku Chun Qiu 春 秋, “Musim semi dan gugur” 

 

     
Guo zhong shen qing Han shi you gong chang bu 國 重 身 轻 漢 室 有 公 長 不 (?????)  

Dinasti Han bertahan lama sebab Guan Gong mengutamakan negara dari pada diri pribadi..( 

tertutup 1 huruf terakhir) 

 Xiong gong di you tao yuan da yi jiu mi 兄 恭 弟 友 桃 園 大 義 久 彌 (?????)  

Menghormati kakak ( Liu Bei ) bersahabat dengan adik ( Zhang Fei) sumpah setia  dikebun 

tao bertahan . ( tertutup 1 huruf terakhir) 

 

      
Yi qi gao fang you you sui tian di tong hua. 義 氣 高 風 悠 悠 随 天 地 同 化    

Kesetia kawanan Guan Gong  sangat tinggi bertahan, berbaur dengan langit dan bumi . 

 Zhong xin chi dan geng geng yu ri yue qi guang 忠 心 赤 胆 耿 耿 與 日 月 齊 光  
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 Kesetian hati dan semangat kejujuran bersinar abadi bagaikan matahari dan bulan. 

    
Bing zhu qi lian ci ri xinzhong wei you han 秉燭豈嬚此日心中惟有漢 

Lilin menyala bukan berarti tidak mengantuk, menjaga kesucian, saat itu hatinya hanya ada 

Han ( kisah Guan Yu ketika terpaksa menumpang ditempat Cao Cao demi keselamatan kakak 

iparnya. Saat-saat itu Guan Yu selalu menjaga moral dan melindungi kesucian kakak iparnya, 

hatinya tidak tergoda dan selalu memikirkan nasib dinasti Han ) 

Hua rong fei bao de dang shi yan di yi wu chao.  華容非報德當時眼底已無曹  

Di celah Hoarong 華容 tadak ada Cao Cao di mata Guan Yu, yang ada hanyalah balas budi. 

(Guan Gong melepas Cao Cao di celah Hua Rong, karena mengingat budinya. Meski pun 

berakibat kepala sendiri akan dipenggal sesuai janji sebelumnya) 

    
 Xiong Xuan De di Yi De de xiong de di.兄 玄 德 弟 翼 德 德 兄 德 弟  

Kakaknya Xuan De (Liu Bei) adiknya Yi De (Zhang Fei) kakak beradik memiliki kebajikan, 

de  德. 

 Shi wo long you zi long long shi long you 師 卧 龍 友 子 龍 龍 師 龍 友   



~ 6 ~ 
 

Penasehat militer (軍師) Wo Long (Kong Beng) kawannya Zhao Zi Long, penasehat militer 

dan kawan naga, long 龍 . 

      
 Shen zhi ge si zhuan cheng zi zu yi xian. 神 之 格 思 專 誠 自 足 以 顯  

Pikiran dewa sudah benar  dan lengkap dirasakan sempurna. 

 De qi sheng yi ti wu er bu ke yi. 德 共 成 矣 體 而 不 可 遺 

Kebajikan berlimpah  hal ini tidak boleh dilupakan. 

    
Chao liu ri yi shen dao shi wei gong xiang yi ran zhan bai. 流 日 異 神 道 式 微 公 像 依 然 瞻 拜。  
Perubahan zaman, matahari berbeda, cara jalan kesucian (kedewaan), bertemu rupang Wei 
Gong ( Guan Gong ) tetap menghormat.  
   
 Shi jie dai xin jun ren mu fan zhong yi zai suo bu yi. 世 界 代 新 軍 人 模 範 忠 義 在 所 不 移  
Dunia  berubah baru, teladan berbudi dan kesetiaan prajurit tidak berubah. ( maksudnya Guan 
Gong ) 
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Tokoh utama klenteng Xie Tian Gong 脇天宫,  

    Didalam ruang utama klenteng, terdapat kim sin 金身,rupang; tokoh tuan rumah yang 

diletakan pada altar tengah. Bagi tokoh inilah klenteng dibangun khusus. 

     Kim sin 金身 ; rupang; lainnya akan diletakan pada kedua bangunan sayap samping. 

Lokasi  altar bagi banyak tokoh yang selalu dapat ditambahkan oleh para umat  dan pengurus 

kemudian hari. Bagi mereka yang berjasa untuk klenteng, ataupun guru yang pernah 

membina klenteng itu akan  diwakili okeh papan nama sin ci,  shenzhupai 神主牌.  

Tokoh tuan rumah GuanYu 關 羽. 

   

   
     Guān Yǔ (Guan Yu 關羽, 关羽). Guān Gōng 關公, Yun Chang 雲長, Chang Sheng 長生,  

Guān èr Yé 關二爺, Měi Rán Gōng 美 髯 公, Guān Dì 關 帝, Marquis Zhuang Mou 壯繆 侯.                                 

Nama Buddhist: Sangharama Bodhisattva, Qíe Lán Pú Sà 伽 藍 菩 薩.  Nama pendewaan: 

Guān Shèng Dì Jūn 關 聖 帝 君.  

     Ia seorang panglima perang dari kerajaan Han Timur (Dong Han 東 漢 ), hidup 

semasa  Zaman Tiga Negara( 220 -280, Sankuo 三 國 :kerajaan Wei 魏, Shu 蜀,Wu 吳 ) lahir 

di kabupaten Jie 解, wilayah Hedong 河東 (sekarang kota Yuncheng 雲城, provinsi Shanxi 

山西) ( ? – 219 ). Pada tahun 188 bersumpah setia dikebun persik milik Zhang Fei 张飞, 

mengangkat saudara dengan Liu Bei 劉備(sebagai kakak tertua) dan Zhang Fei 張 飛 (sebagai 

adik terkecil).  

http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_Tiga_Negara�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yuncheng&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/wiki/Shanxi�
http://id.wikipedia.org/wiki/Liu_Bei�
http://id.wikipedia.org/wiki/Zhang_Fei�
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Bertiga mereka berjanji menumpas Pemberontakan Serban Kuning (huangjin qiyi 黃 巾 起 

義  184-192 AD  ).   

     Upacara ini kemudian hari sering ditiru oleh perkumpulan yang tertutup (eksklusip).   

Dilakukan juga pada banyak acara insiasi bagi organisasi kemasyarakatan. 

    GuanYu sangat terkenal serta dihormati sepanjang sejarah kerajaan-kerajaan Tiongkok. 

Ceritanya sangat diminati oleh masyarakat etnis Tionghoa di kawasan Asia timur dan 

tenggara.  Tindakan dan sikap moralnya menjadi legenda panutan dengan banyak cerita 

tambahan mengenai jasa dan moral menjadi bahan novel sejarah San guo yanyi 三 国 演 义 

penulisnya Luo GuanZhong 羅貫中(circa 1330 -1400), kemudian ditulis ulang oleh Mao 

ZongGang 毛宗剛 pada ahir abad 17, masa dinasti Qing 清. Menjadi naskah yang dikenal 

kita sekarang ini. Dengan pengambaran beberapa tokoh menjadi sangat hebat, dan berhasil 

mendewakan beberapa tokoh; antara lain GuanYu. GuanYu berperan dalam peperangan yang 

meruntuhkan dinasti Han; dan membangun kerajaan Shu Han 蜀漢 dengan Lu Bei劉備 

sebagai raja pertamanya.  

     Ketika terpisah karena kekalahan pertempuran; Guan Yu tinggal dengan CaoCao. Setelah 

diketahui tempat keberadaan LiuBei ia menyusulnya bersamaan 2 istri LiuBei. Budi kebaikan 

ini kelak menyebabakan Guan Yi melepaskan CaoCao dan rombongan yang sedang 

malarikan diri dicelah Huarong 華容道. Padahal sebelumnya GuanYu telah berjanji pada 

Kong Beng bila gagal menangkap CaoCao ia bersedia dihukum pancung.  

     Kejadian ini  dijadikan  panutan kebajikan oleh masyarakat Tionghoa; sikap mengingat 

balas budi yang sangat dihargai masyarakat. Dari kejadian ini bagi masyarakat yang percaya, 

sering berdoa dan meminta pertolongan ketika dalam kebuntuan; GuanYu akan menunjukan 

jalan keluarnya.  

     Diceritakan ketika luka terpanah GuanYu dibedah bahu kanan nya sambil bermain catur 

go 圍棋 tanpa keluhan sama sekali.  Sepanjang sejarah hidupnya ia sangat percaya diri. 

Ahirnya GuanYu dan putranya GuanPing 關 平 jatuh di Linju 臨沮 ditangan SunQuan 孫權

pangeran dari kerajaan Wu timur 東吳 yang bekerjasama dengan CaoCao 曹操.  

 

     GuanYu sangat mudah dikenali sebab secara tradisional ia digambarkan berwajah merah, 

berjangut panjang sedada. Disebut juga sebagai dewa perang yang menghargai persaudaraan 

dan kejujuran. Dihormati sebagai bodishatva dalam Buddhisme, pelindung Taoisme (disebut 

GuanGong ), dihargai juga dalam ajaran Konfusius.  
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     Banyak klenteng dibangun untuknya: di Tiongkok, Asia timur dan Asia Tenggara. Di 

Hongkong malah ditiap pos polisi disediakan tempat penghormatan pada GuanYu. Tapi juga 

dipuja dalam kalangan perkumpulan yang tertutup, pada upacara penerimaan anggota meniru 

upacara sumpah di kebun persik. Dengan darah dan arak dilakukan sumpah setia dimuka 

patung GuanYu.         

     Hanya digambarkan berbeda, dikantor polisi senjata dipegang ditangan kanan, sedangkan 

pada perkumpulan eksklusip di tangan kiri. Di Asia Tenggara, HongKong, Macau, dan 

provinsi ShanXi山西 dianggap sebagai salah satu dewa kekayaan dan pelindung para 

pedagang dari penipuan . 

    Di Jawa Barat klenteng  untuk Gwan Yu juga terdapat diantarnya di Krawang, dengan 

nama klenteng sama Xie Tian  Gong  協天宫. Juga ada di Jakarta, Tuban, dan  Yogyakarta. 

 

Tokoh perempuan pendamping:  Ma Zu媽祖.

              
Tian Shang Sheng Mu 天上聖母 (Bunda suci dari langit), Hokkian: Thian Siang Sing Bo. 

Ma Zu, Mak Co, 媽祖 atau Tian Hou 天后.  

Pernah hidup di daerah Fujian 福建,  Pulau Mei Zhou 湄洲 dekat Pu Tian 莆田. Nama 

aslinya Lin Mo Niang 林默娘, Lim Bik Nio. Lahir tahun 960.Ayahnya Lin Huiyuan 林諱願 

pernah menjabat di Propinsi Fujian ia dipercaya dapat menyembuhkan yang sakit serta 

menolong para pelaut dalam mara bahaya.  

 

 (disisi timur altar utama) 
 
 



~ 10 ~ 
 

Konon sejak bayi ia jarang menangis dan ketika dilahirkan berhembuslah angin yang wangi 

harum. Ia sangat cerdik dan berdaya ingat sangat tajam; sejak kecil pelajaran yang diberikan 

oleh guru dapat diselesaikannya dalam waktu singkat.   

     Suatu malam ketika sedang tidur tiba-tiba ia terserang kejang-kejang, orang tuanya 

menjadi sangat panik dan berusaha menyadarkannya. Ketika sadar dalam keadaan sangat 

lemah; ia bercerita bahwa sungguh sayang ia disadarkan ketika sedang menolong  kakak dan 

adiknya yang terserang badai ketika sedang melaut, sehingga gagal menolong sang adik dari 

bahaya diterjang ombak ganas.    

     Ketika kembali dari berlayar kakaknya menceritakan kejadian yang sama dan tertolong 

dari badai yang menerpa sebab perahunya ditarik keluar dari badai oleh seorang dewi yang 

mirip dengan Bik Nio tetapi adiknya gagal diselamatkan.  

 

     Setelah itu ada beberapa kejadian pertolongan dilaut yang juga dialami para nelayan 

lainnya. Dalam usia 28 tahun ia wafat bersama ayahanda  ketika perahunya terhantam badai. 

Legenda bercerita pagi itu penduduk pulau Meizhou melihat awan berwarna diiringi music; 

terlihat  Lin MoNiang 林默娘 perlahan-lahan terangkat kelangit. Untuk memperingatinya 

dibangun klenteng pertama untuknya.  

 

     Pada masa dinasti Song perdagangan didaerah Fujian berkembang, perahu yang berlayar 

selalu membawa patung MaZu sebagai Dewi pelindung dilaut. Sehingga klentengnya banyak 

dibangun di pesisir Tiongkok.  Bersamaan dengan para emigran  etnis Tionghoa ini dewi 

MaZu 妈 祖 dibawa ketempat pemukiman baru dibanyak daerah. Pada tahun 1987 dan 2000 di 

MeiZhou pernah diadakan upacara  peringatan dengan umat yang berkumpul termasuk dari 

berbagai negara di Asia Timur, Asia tengara dan pantai Pasifik lainnya yang memiliki 

klenteng MaZu. Serta diselengarakan seminar dengan para sejarahwan  yang membahasnya. 

 

    Sejarah penamaan Tian Shang Sheng Mu 天上聖母 disebut Ma Zu 妈 祖 ; Ma Couw; atau 

Ma Zu Po; 媽祖婆, Ma Couw Po, dalam buku kitab pujian Tian Shang Sheng Mu Jing天上

聖母   dijelaskan sbb : Pada Dinasti Tang ada seorang pendeta suci yang disebut Dao Yi 

Chan Shi; 道一禪師, To It Sian Su; beliau bernama Ma Zu 馬祖. Sheng Mu yang hidup pada 

masa Dinasti Song adalah penitisan dari Ma Zu 馬祖 yang hidup pada jaman Dinasti Tang 

ini. Hanya kemudian huruf Ma 馬 ( berarti kuda) pada nama marga pendeta Ma Zu diganti 

dengan huruf Ma 媽 yang berarti ibu, agar sesuai dengan Sheng Mu yang berarti "Ibu yang 
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suci". Dari sinilah sebutan Ma Zu berasal.  Tian Shang Sheng Mu; 天上聖母  biasa 

ditampilkan sebagai dewi berpakaian kebesaran permaisuri, dikawal oleh dua siluman yang 

pernah ditaklukkannya, yaitu Qian Li Yan 千 里 眼 (Si Mata Seribu Li) dan Shun Feng Er 順

風耳 (Si Kuping Pendengar Angin) . 

 

 Tokoh pendamping. Fu De Zheng Shen. 福 德 正 神(sisi barat) 

    
Tokoh Fu De Zheng Shen; 福 德 正 神,  Hok Tek Cing Sin, adalah pimpinan dari semua Tho 

Te Kong (土地公 Dewa bumi dan pertanian/kekayaan). Nama aslinya adalah Zhang Fude 張

福德, seorang pejabat pada dinasti Zhou 周.  Tokoh ini di tempat asalnya Fujian kadangkala 

dihormati berupa pasangan rupang, berdua dengan istrinya. Tetapi di klenteng pulau Jawa 

agaknya hanya dihormati sendiri saja.  Ada kepercayaan bahwa sang istri seringkali 

menghambat pemberian rejeki oleh suami bagi para pemohonnya. 

      Banyak umat yang menghormatinya. Ia dipercaya dapat memberi berkat bagi para 

pedagang dan petani sehingga hasil panen berlimpah. Hari sembahyang utamanya ialah 

menurut penanggalan imlek tanggal 2 bulan 2, tou ya 頭牙; yang dianggap sebagai hari 

kelahirannya.   

     Pada klenteng-klenteng di pantura Jawa Barat dan sekitar Cirebon mayoritas klenteng 

dengan tokoh utamanya ialah Hok Tek Cing Sin. Mungkin kenyataan ini dapat dikaitkan 

dengan awal kedatangan imigran Tionghoa dulu yang kebanyakan bekerja sebagai petani. 

     Pada penanggalan imlek tanggal 15 bulan 8 merupakan perayaan pertengahan musim 

gugur ( tiong ciu, zhong qiu 中秋 ) suatu tradisi petani untuk bersyukur pada Hok Tek Cing 

Sin atas hasil panen yang berjalan; pada masa sekitar ini dapat dijumpai kue kering Tiong Ciu 

Phia (zhong qiu yue bing 中秋月餅) berbentuk bulat pipih.  
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     Ada juga beberapa versi lain cerita mengenai acara tradisionil Tiong Ciu Phia ini, Ho Cek 

後羿 pemanah yang tinggal di matahari dan istrinya yang tinggal di bulan dengan kelinci, 

mereka hanya berjumpa pada tanggal 15 bulan 8 imlek setiap tahunnya. (Kadang dipasaran 

dapat dijumpai kue Tiong Ciu Phia bergambar kelinci).  

     Sedangkan pada ahir tahun: tanggal 16 bulan 12 imlek para pedagang bersembahyang 

Bwee Gee 尾牙untuk keberuntungan, juga membagi bonus kepada karyawan atas laba yang 

telah diperoleh sepanjang tahun yang akan segera berlalu.   

 

     
 Meja altar bertahun 1929,  musim rontok . 

      
Alat untuk bertanya dimeja altar utama. Tabung bilah bambu bernomor qian; 簽  dan 

pasangan lempeng  kayu shengjiao, swee pwee 聖筊 digunakan sebagai perantara jawaban 

afirmatif atau negatif.   Alat pengiring doa huat ki, fa qi 法器. Proses meminta petunjuk 

disebut qiuqian, ciuciam 求簽, sedangkan kertas  jawaban yang diperoleh disebut qianshi, 

ciamsie 簽詩. 
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