
Bundha di India

Sejarah Asia Selatan
Pendidikan Sejarah
Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M. Pd
Email : ariayuliantri@uny.ac.id



Pasca Maurya
 Disebut sebagai masa kegelapan  
 Kerajaan-kerajaan kecil masih eksis 
 Salah satu dinasti berkembang: Dinasti 

Andra (sumber sejarah kabur). 
 Muncullah suatu dinasti baru yakni 

Dinasti Gupta. 





DINASTI GUPTA
MUNCUL ABAD IV M

BEBERAPA RAJA TERKENAL :
– Chandra Gupta I 
– Samudra Gupta, 
– Chandra Gupta II
– Kamara Gupta I
– Skanda Gupta
– Para Gupta



Peristiwa penting masa 
Gupta

• Fa Hien (Fa Hsien)  berkunjung ke India 410
Melakukan perjalanan darat menuju India 

melewati pegunungan bersalju.

“Gupta adalah kerajaan teratur dan makmur. Tiap 
bulan ada arak-arakan kereta kuda. Patung 
Budha juga turut diarak.

Raja selalu bicara dengan lemah lembut, kejahatan 
dihukum dengan ringan. Rakyat tidak 
minum2an keras, dan tidak membunuh 
binatang”



Hindu Renaisance
• The Golden age of Sanskkrit
• Agama Hindu dan berbagai karya 

sastranya berkembang pesat
• Cerita Sakuntala dan Kalidasa merupakan 

karya besar yang dikaji banyak sarjana 
barat

• Perkembangan iptek cukup pesat. Penulis 
terkenal Aryabrata disebut telah mengajar 
di Patalipura dan Yunani

• Universitas Nalanda  telah berkembang



GUTPA
• Harsha Vardhana (606-647 M)
• Sisa Gupta di timur : Malwa, 

Maukhari, dan Vardhana senantiasa 
berselisih

• Harsha (16 tahun) dinaikkan tahta  
berhasil menyatukan dua kerajaan 

• Musafir China sudah mulai menulis 
kebesaran India pada masa ini



Pasca Harsha Vardhana
• Pada abad VII keadaan India secara 

politik semakin kacau
• Kerajaan-kerajaan silih berganti 

menyerang
• Sementara pada abad tersebut politik 

Islam telah sampai di Asia Tengah 
(Afghanistan)

• Maka periode selanjutnya adalah
pengaruh Islam.



Penganiayaan Umat Jain dan Budha

• Abad ke-7 sampai ke -12 raja-raja Hindu selatan 
semakin mengidentifikasi diri sebagai pemuja 
(Bhaktas) dewa-dewa khusus umat Hindu.

• Raja menggabungkan acara adat dan upacara-
upacara keagamaan Puranic Hindu

• Raja menyerang kuil-kuil dan biarawan Jain.
• Abad ke-13, sebagai imbas dari penganiayaan, 

komunitas Jaina dan Budha di India Selatan 
kehilangan pengaruh dan kekuatannya.

• Budha, menghilang dari seluruh India.
Di India Utara pemeluk agama Budha telah 
berpindah ke Hindu.


