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 Menurut ahli bahasa Rig-Veda dan Avesta memiliki dialek
bahasa yang sama. Agama kedua penduduk juga memiliki 
banyak persamaan: dewa-dewa yang sama dengan  nama 
yang sama pula, legenda dewa yang sama, dan  memiliki 
cara yang sama dalam menyembah dewa-dewanya. 

 Sama halnya dengan masyarakat Rig-Veda, orang-orang 
yang menciptakan Avesta juga menamakan dirinya 
sebagai “Aryans”.



Asal usul Ras Aryan
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 Pada tahun 1700 S.M Indo-Aryan memisahkan dirinya dari 
Aryan Iran dan bermigrasi jauh ke selatan menuju 
Afghanistan dan akhirnya , pada tahun 1400 S.M, menuju 
wilayah Punjab dataran Indus.

 Suku-suku yang tinggal di Selatan Afghanistan (mulai 
mengubah hymne puji-pujian Tuhannya).

 Indo-Aryan yang menggubah Rig-Veda beberapa merupakan 
kelompok Indo – Iranian yang menempati wilayah selatan 
Asia Tengah, Iran dan Afghanistan.

 Pada tahun 1400 S.M suku Aryan bermigrasi ke Punjab



Kedatangan Aryans ke Indus

4

 Pendapat lama:
Invansi

 Sejarawan modern:
Menekankan pada tahapan-tahapan kejadiannya. 
Perdagangan, rutin dan musiman sekelompok orang-
orang seminomadic, migrasi kelompok suku-suku –
semua hal tersebut merupakan cara orang-orang baru 
untuk menemukan jalannya menuju benua India.



Jalur Pedagangan
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 Pada tahun 1500 S.M perdagangan, pengembalaan dan rute-
rute migrasi telah menghubungkan India dengan Iran dibarat 
dan Asia Tengah keselatan lebih dari ribuan tahun. 

 Banyak suku dan budaya yang berbeda tinggal di wilayah barat 
laut pada periode setelah Harappan (1900 – 1300 S.M) tetapi 
para arkeolog belum menentukan hubungannya dengan 
masyarakat Rig-Veda Indo Aryans.



Indo-Aryan
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 Pada tahun 1700 -1600 S.M. Kuburan H dikota Harappan menjadi 
bukti suku-suku baru menduduki sebagian kecil kota kuno 
tersebut. Pirak diwilayah Baluchistan ditemukan stupa kecil 
berbentuk unta dan kuda – bukti pertama kuda di benua India dan 
juga terra – cotta dan cap perunggu, yang dibuat dalam bentuk 
geometris. Setiap pemukiman memiliki satu atau dua ciri – lokasi, 
kremasi, kuda – yang mungkin akan membawa kita untuk 
menghubungkan mereka dengan masyarakat migrant Indo-Aryan.

 Namun bukti dari pengalian tulang belulang tidak menunjukan 
hubungan itu.



Penduduk Aryan
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 Apapun tujuan ras Aryan berpindah menuju benua Indus, pada 
tahun 1400 S.M telah mengembangkan rasnya diwilayah 
Punjab dan menggubah himne kunonya. 

 Rig-Veda merupakan kumpulan lebih dari 1000 himne untuk 
dewa-dewa Vedic. Teks tersebut mengantarkan kita pada versi 
bahasa Sansekerta yang sangat kuno dan rumit (biasa disebut 
sansekerta Vedic)-kitab tersebut, merupakan satu-satunya 
sumber informasi tentang masyarakat purbakala



Kondisi Sosial Ras Aryans
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 Masyarakat nomaden/penggembala
 Masyarakat Indo-Aryan dibagi menjadi tiga kelas: Raja, Pendeta, 

dan rakyat jelata.
 Pusat kehidupan bangsa Aryan terletak pada lembu, kuda dan 

perang. 
 Ras Indo-Aryan menjaga miliknya (dan mencuri sapi dari orang 

lain) melalui perang.
 Masyarakat Indo-Aryan sebagai kelompok yang pragmatis dan 

utilitarian. 
 Elemen alam yang paling kuat dalam Rig –Veda ditunjukkan oleh 

dewa-dewa seperti Agni (Api) dan Surya (Matahari), setiap dewa-
dewa tersebut digambarkan sebagai elemen alam itu sendiri. 



Vedas
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 Vedas merupakan text tertua dan sacral dalam agama Hindu. 
 Isi kitab diklasifikasikan menjadi Brahmanas, Aranyakas, Vedic; dan 

upanishads.
 Rig-Veda kemungkin disusun antara tahun 1700 dan 900 S.M
 Keempat text tersebut merupakan teks suci dan nyata, atau Sruti (“yang 

telah diungkapkan” atau secara literal “didengar”). 
 Naskah seperti epic (Mahabarata, Ramayana) dan etika-etika hukum 

(Hukum Manu) diklasifikasikan sebagai Smrti (“yang akan selalu 
diingat”). 



Horse Sacrifice, 1780s
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 Antara 1200 dan 400 SM suku Indo-Aryan membersihkan hutan 
di daerah utara Sungai Gangga dan menetap sebagai masyarakat 
petani

 Masyarakat Aryan terorganisir dalam kelompok suku yang 
dipimpin oleh garis keturunan Prajurit

 Abad ke 6 SM ada 16 klan yang mendominasi sekitar sungai 
Gangga, dan mendominasi berdasarkan wilayah teritorial masing-
masing.

 mahajanapada (great-clan’s territory)
 Masing-masing clan’s diatur dibawah majelis elit, sesepuh atau 

raja.
 Antar clan’s sangat kompetitif termasuk dalam kehidupan agama.
 Pada abad berikutnya tinggal 4 clan’s, Magadha adalah salah satu 

Clans terkaya.
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