
Kwan She Im Po Sat / Guan Shi Yin Pu Sa  觀世音菩薩 

         Dewi Welas Asih Kwan Im adalah Sien Bing yang pemujaannya sangat merata di kalangan umat 
Kelenteng khususnya umat Buddhis, walau pada kenyataannya (pada umumnya) orang Tionghoa rata-
rata menyembahyangi Kwan Im karena ke’dekat’annya dengan Sien Bing ini 

• Agama Buddha (asli) di India pada hakekatnya tak ‘mengenal’ nya, kalaulah ada penyebutan 
Avalokitesvara Boddhisattva itupun gelar yang diberikan pada Guan Shi Yin dengan nama itu 
(yang di India disandang oleh seorang Boddhisattva pria). Sejarah mencatat riwayat Guan Shi 
Yin yang berasal dari sebuah negeri bernama Xing Ling pada jaman dinasti Zhou (1122 – 255 
SM); dasar historikalnya berasal dari gulungan kuno ‘Kitab Pusaka’ dari Xiang Shan; yang 
menjadi perdebatan panjang tentang Sien Bing ini, utamanya sekitar ‘waktu’ kejadian yang 
kurang ‘pas’ bila dihubungkan dengan Agama Buddha (apalagi setelah masuk daratan Tiongkok). 
Namun yang jelas Pribudi Sang Dewi yang ‘sangat pas’ dengan ajaran Sang Buddha lah 
kemungkinan yang paling sah untuk menyebutnya sebagai seorang yang telah mencapai 
tingkatan Fo / Hoed: Boddhisattva. 

• Sumber (WIKA) tidak mau berpolemik dalam hal yang satu ini, karena perdebatan semacam ini 
tidak akan menghasilkan tujuan penulisan yang lebih pada apa dan mengapa serta siapa dari 
sudut nilai agamis bagi yang percaya & menyakininya. Jadi biarlah riwayat Miao Shan 
dikomentari oleh yang lain, sumber (WIKA) hanya mengangkat ‘Religius Value’nya yang 
(memang) berhubungan dengan keyakinan umat yang bisa Shi, bisa Dao atau Ru – Dao – Shi 
akan Sien Bing yang Guan Shi Yin yang diberi gelar Pu Sa ini. Welas Asih adalah sebuah Kebajikan 
Utama dalam hidup manusia yang kodrati & Ilahi sifatnya dan dalam kehidupan Miao Shan 
sangat menonjol bahkan dalam Laku Bakti nya kepada orang tua dan Tuhan. 

• Riwayat Guan Yin memang sangat bervariasi dan beragam dari satu tempat dengan tempat lain 
dari jaman ke jaman. Sejarah pemujaannya pun mempunyai banyak versi dengan pendekatan 
berbeda dan cenderung mengadakan ‘penyesuaian’. 

         Sumber (WIKA) memilih yang paling sering dijadikan ‘referensi’ mengambil hikmah nilai agamisnya, 
mengacu pada ‘peninggalan’ yang ada (baik buku/prasasti atau tempat/situs), dan tentunya inti sari 
keyakinan yang terkandung dalam berbagai  tersebut. 

          Apapun riwayat yang dipakai orang, ada satu benang merah yang harus diakui oleh realita bahwa : 
sumber yang dipakai orang berujung pada satu pribadi yang: 

• Penuh Welas Asih dan sangat peduli dengan penderitaan orang. 

• Oleh kesucian dalam kesungguhan mencapai derajat Shen tertinggi 

• Menjadi penolong dan pelindung bagi yang yakin / percaya 

• Pengampun dan pembimbing bagi umat yang taat dalam ibadahnya. 

Hal tersebut bisa ditelusuri dengan meniliti wacana berikut: 

1. Pada jaman Xian Qin (± abad 3 SM) sudah ada pemujaan terhadap Sien Bing wanita (yang 
langka) dengan ‘karakter’ seperti tersebut diatas (beberapa buku dari era Bai Jia ada 



menyebutnya); pra masuknya agama Buddha di Tiongkok penganut Dao sudah mempunyai Dewi 

yang dipuja dan biasanya disebut Niang Niang 娘娘 maka Guan Yin pun disebut Guan Yin Niang 

Niang yang sesungguhnya sebutan Daois nya (asli) adalah Zi Hang Dao Ren 慈航道人 / Tjoe 

Hang Too Djien; pada masa Dinasti Tang (618 – 907 M) maraknya Agama Buddha di Tiongkok, 
pemujaan Guan Yin merata dengan berbagai wacana yang sampai sekarang menjadi referensi 

baku Guan Shi Yin Pu Sa diantaranya Sutra Fa Hua Jing 法華經(Avalokitesvara Boddhisattva = 

Budha yang beranugrah tertinggi dan dituruti), Fa Yuan Zhu Lin 法院竹林 (Gao Wang Guan Shi 

Yin Jing / Ko Ong Kwan She Im King) dan utamanya adalah (Sutra) Kuno Xiang Shan 香山 yang di 

temukan di Kepulauan Pu Tuo 普陀 (tempat yang dipercaya sebagai persemayaman Guan Yi; 

itupun diselingi dengan tak sedikit penjelasan yang lebih sering membuat semakin tak jelas. 
2. Simbul-simbul Guan Shi Yin yang paling menonjol adalah: 

o Sifat penuh Welas Asih yang sangat peduli dengan penderitaan. 
o Botol ‘Amritha’ sebagai wadah ‘Air Pensucian’ dengan makna Embun Belas Kasih yang 

berkhasiat mensucikan ‘kotoran’ dan ‘menyembuhkan’. 
o Ikan Tambera, adalah lambang 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. 

o Bertangan seribu bahkan berkepala seribu, adalah perlambang kemampuan untuk 
menjangkau berbagai ‘hal’ dalam sifatnya yang penuh penyayang penuh kasih. 

o Bunga teratai sebagai lambang kesucian yang terjaga walau tumbuh di lingkungan 
berlumpur tetap putih bersih, jelas adalah seruan untuk umat meneladan makna tersirat 
ini dalam keseharian dunia. 

o Rumpun bambu yang sering menjadi latar belakang Guan Shi Yin juga sarat dengan 
pesan moral (bambu tumbuh lurus dan tahan segala musim, tumbuh berumpun 
bersama yang lain dengan tunas yang tak pernah habis beregenerasi, sederhana namun 
berdaya guna banyak bahkan seluruh bagiannya, gampang hidup dimana saja dan tak 
perlu banyak perawatan). 

o Bola lambang keutuhan sekaligus kebajikan yang bulat & bundar nir sudut dalam 
ke’ego’an manusia. 

o Meniti gelombang samudra (dalam ketegaran di antara hempasan segala coba & goda) 
melayang diantara awan (dalam kebebasan dari kesemuan maya yang memberati hidup 
& kehidupan) dengan keagungan & keanggunan dalam pesona kelembutan (utamanya 
pandangan mata Guan Shi yin yang tajam jernih setengah terkatup adalah keselarasan 
lahir batin yang melihat dunia luar dan melihat dalam diri) mengingatkan umat manusia 
untuk menjaga keharmonisan luar & dalam iri manusia dengan segala kecenderungan 
yang ada. 

o Persembahyangan untuk Guan Shi Yin Pu Sa 
 Tanggal : 19 bulan 2 Imlek : Hari Kelahiran 
 Tanggal : 19 bulan 6 Imlek : Hari Kenaikan 
 Tanggal 19 bulan 9 Imlek : Hari Mencapai penerangan 
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