
Su Tay Thian Ong – Si Da Tian Wang 

 

  Su  Tay  Thian  Ong  (Empat  Raja  Langit),  diyakini  sebagai  ‘dewa’  yang  menjaga  langit  dan 

menguasai empat penjuru alam (sesuai mata angin). Mereka berempat biasanya divisualisasikan dengan 

gambar  (relief/pahatan  dinding)  atau  patung  berukuran  besar,  berpakaian  perang  lengkap  dengan 

senjatanya masing‐masing.  Biasanya  diletakkan  pada  sisi  kiri‐kanan  bagian  depan  bangunan  sebuah 

kelenteng  sebagai  ‘penjaga’. Menurut  cerita  novel Hong  Sin  (Feng  Shen),  disebutkan  sebagai  empat 

saudara dari marga Mo. 

  Mo Le Jing (Mo Li Qing) saudara tertua, bergelar Cing Tiang Thian Ong (Zeng Chang Tian Wang) 

atau ‘Raja Langit Penguasa Pertumbuhan’, berwajah brewokan. Ia membawa sebuah gelang kumala dan 

pedang yang bertuliskan huruf tanah, air, api dan angin (Di, Shui, Huo, Feng) 

  Mo Le Hong (Mo li Hong), bergelar Kong Bok Thian Ong (Guang Mu Tian Wang) atau ‘Raja Langit 

Berpenglihatan  Jauh’, memiliki  sebuah payung pusaka yang  terbuat dari untaian mutiara dan disebut 

sebagai Payung Penguasa Jagat. 

  Mo Le Hay (Mo Li Hai), bergelar To Bun Thian Ong (Duo Wen Tian Wang) atau ‘Raja Langit Yang 

Termasyur’, memakai senjata (sejenis) ‘Mandolin Berdawai Empat’ 

  Mo  Le  Siu  (Mo  Li  Shou),  bergelar  Ji  Kok  Thian  Ong  (Chi  Guo  Tian Wang)  atau  ‘Raja  Langit 

Penyangga Negara’, menggunakan senjata dua cambuk sakti dan sebuah kantong dari kulit yang selalu 

digantung  pada  pinggangnya.  Dalam  kantong  tersebut  terdapat  seekor makhluk  sebesar  tikus  yang 

disebut  Hua  Hu  Diao,  yang  bila  dikeluarkan  dari  kantong  tersebut  akan  berubah  menjadi  makhluk 

raksasa mirip gajah putih yang bersayap. 

 

Thio Hok Tik – Zhang Fu De 

Sebagai Personifikasi ‘Hok Tik Cing Sien’ 

 

  Thio Hok Tik hidup pada dynasty Ciu / Zhou masa pemerintahan Bu Ong / Wu Wang yang lahir 

pada 1134 SM dan wafat pada usia 102 tahun. Sejak kecil Thio Hok Tik sudah menunjukan bakat sebagai 

orang  yang  pandai  dan  berhati  mulia.  Beliau  menjabat  sebagai  menteri  urusan  pajak,  dalam 

menjalankan  tugasnya  beliau  selalu  bertindak  bijaksana,  tidak memberatkan  rakyat  sehingga  rakyat 

sangat mencintainya. 

  Pejabat pengganti Thio Hok Tik adalah seorang yang rakus dan kejam. Dalam menarik pajak  ia 

tak mengenal  belas  kasihan  sehingga  rakyat  banyak menderita.  Karena  tidak  sanggup  lagi  bertahan, 



akhirnya  rakyat  banyak meninggalkan  kampong  halamannya  untuk menghindar  dari  pungutan  pajak 

yang mencekik leher tersebut. 

  Dalam  hati mereka mendambakan  orang  bijaksana  seperti  Thio Hok  Tik,  bahkan memujanya 

karena kemurahan hatinya. Oleh karenanya rakyat banyak memohon perlindungan kepada Thio Hok Tik, 

agar hasil panennya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Demikian sejak  itu berkembang pemujaan 

kepada  Thio  Hok  Tik  sebagai  personifikasi  yang  dihubungkan  dengan  iman  akan  Hok  Tik  Cing  Sien. 

Sembahyang peringatan hari ulang tahunnya dirayakan pada tanggal 2 bulan 2 Khongcu‐lik. 

 

Kwan Si Im Pauw Sat – Guan Shi Yin Pu Sa 

Pendamping kiri: Wi Tho (Wei Tuo) 

Pendamping kanan: Ka Lam Ya (Qie Lan Ye) 

 

  Dewi  welas  asih  Kwan  Im  adalah  Sien  Bing  yang  pemujaannya  sangat  merata  di  kalangan 

Kelenteng,  bahkan  orang  Tionghoa  kebanyakan  (awam)  pada  umumnya menyembahyangi  Sien  Bing 

yang satu ini. 

  Agama  Buddha  (asli)  di  Nepal  pada  hakekatnya  ‘tidak mengenal’nya,  kalau  ada  penyebutan 

Avalokitesvara Boddhisattva itu adalah gelar yang diberikan pada Kwan Si Im. (yang di Nepal disandang 

oleh Boddhisattva pria) 

  Sejarah mencatat  riwayat  Kwan  Si  Im  (Miao  San)  berasal  dari  sebuah  negeri  Xing  Lin  pada 

dynasty Zhou (1122‐255 SM); dasar historikalnya mengacu pada gulungan kuno ‘kitab pusaka’ dari Xiang 

San,  yang menjadi  perdebatan  panjang  tanpa  akhir,  utamanya  sekitar  ‘waktu  yang  kurang  pas’  bila 

dihubungkan dengan masuknya agama Buddha ke daratan Tiongkok (sekitar abad ke‐5 Masehi). Namun 

yang  jelas,  pribudi  sang  dewi  sangat  pas  dengan  ajaran  Buddha  adalah  kemungkinan  yang  paling 

beralasan untuk menyebutnya sebagai seorang yang telah mencapai tingkatan Boddhisattva/Hud/Fo. 

  Welas asih adalah sebuah kebajikan utama dalam hidup manusia yang kodrati serta bersifat Ilahi 

dan dalam kehidupan Miao Shan sangat menonjol bahkan dalam laku bakti/Hau (Xiao)nya kepada orang 

tua selain Thian. Adapun symbol‐simbol yang melekat adalah: 

 Botol  Amritha  sebagai  wadah  suci  dengan  makna  embun  belas  kasih  yang  berkhasiat 

mensucikan segala kotoran (dosa) serta menyembuhkan. 

 Ikan Tambera, yang sering divisualisasikan bersama Kwan Si  Im adalah  lambing keteguhan niat 

dalam  menghadapi  tantangan  (seperti  ikan  tambera  yang  berenang  melawan  arus  bahkan 

sanggup melewati  jeram), menjadi  seruan agar umat  teguh  tekadnya dan kuat niatnya dalam 

menghadapi berbagai tantangan hidup di dunia dalam jalan benar. 



 ‘Bertangan seribu’, ‘bermata seribu’, bahkan ‘berkepala seribu’ adalah perlambang kemampuan 

Kwan Si Im untuk menjangkau berbagai ‘hal’ dalam sifatnya yang penyayang dan penuh kasih. 

 Bunga  teratai dan berpakaian putih,  sebagai  lambing kesucian  yang  selalu putih bersih walau 

tumbuh  di  lingkungan  berlumpur.  Adalah  seruan  untuk  umat meneladani makna  tersirat  ini 

dalam kehidupannya. 

 Rumpun bamboo,  sarat dengan pesan moral  (bambu  tumbuh  lurus dan  tahan  segala musim, 

tumbuh berumpun bersama yang  lain dengan tunas yang tak akan pernah habis beregenerasi, 

sederhana namun banyak berdaya guna, gampang hidup dan tak perlu banyak perawatan). 

 Bola, lambing keutuhan sekaligus kebijakan yang bundar nir‐sudut dalam ke’ego’an. 

 Meniti gelombang samudera (dalam ketegaran diantara hempasan segala cobaan dan godaan). 

 Melayang di antara awan (dalam kebebasan dari ke’semu’an yang membebani hidup) 

Persembayangan untuk Kwan Si Im diselenggarakan tiap; 

Tanggal 19 bulan 2 Khongcu‐lik; hari kelahirannya 

Tanggal 19 bulan 6 Khongcu‐lik; hari mencapai / beroleh penerangan 

Tanggal 19 bulan 9 Khongcu‐lik; hari mencapai kesempurnaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




