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Sangat sulit untuk mencapai keputusan yang pasti tentang rumah yang asli Indo-Aryans. 
Ada kontroversi pantas dipertimbangkan antar sarjana tentang dari mana mereka datang. 
 
Karena banyak dekade ahli arkeologi, ahli antropologi, ahli bahasa-bahasa dan sejarawan 
sudah dengan bebas atau secara bergabung berusaha untuk menemukan rumah asli dari 
bangsa Indo-Arya. Melalui risetnya mereka sudah mengembangkan berbagai teori tetapi 
belum mampu mencapai suatu kesimpulan umum. 
 
Umumnya dipercaya bahwa nenek moyang dari bangsa Indo-Arya bukanlah berasal dari 
India, tetapi berpindah tempat dari beberapa daerah lain. Menurut beberapa sarjana, 
seperti Gafurov, mereka datang dari Asia Pusat. Menurut Tilak, nenek moyang bangsa 
Indo-Arya datang dari Arctic. 
 
Memikirkan secara mendalam nenek moyang dari Indo-Aryans paling mungkin datang 
dari daerah di mana Lithuanians bertempat tinggal (hidup)”untuk sedikitnya lima ribu 
tahun”. 
 
Bongard-Levin berpendapat sama bahwa rumah nenek moyang dari Aryans berasal dari 
daerah bagian tenggara Eropa antara Dnieper dan pegunungan Ural. Beberapa orang 
mengatakan migrasi itu menyangkut Indo-Aryans ke India mungkin dimulai sekitar 1700 
B.C. dan berlanjut hingga 1200 B.C. 
 
Bagaimanapun, Swaamii Vivekaananda, salah satu dari eksponen Hinduism yang 
terbesar, percaya bahwa Indo-Aryans adalah berasal dari India, dan tidak pernah datang 
dari mana-mana lagi. 
 
Bangsa Arya dan Gotra Mereka 
Waktu jaman kuno Aryans adalah orang-orang yang gemar pengembara. Mereka belum 
membentuk suatu masyarakat urban. Mata pencariannya bergantung dan kekayaan 
mereka sebagian besar pada penghasilan lembu. Mereka secara tetap menggembalakan 
lembu mereka dari landasan satu ke yang lain. 
 
Pada musim tertentu lembu perlu perlindungan dari gangguan cuaca yang tidak menentu. 
Selama suatu musim dingin atau musim hujan lembu bertahan mencari tempat 
perlindungan. 
 
Suatu tempat perlindungan untuk lembu disebut suatu gotra di dalam Bahasa Sansekerta. 
Tempat perlindungan ini relatif kecil dalam jumlah, banyak Indo-Aryan keluarga-
keluarga boleh meletakkan lembu mereka pada tempat perlindungan yang sama atau 
gotra. 
 



Sebagai hasilnya, lembu pada salah satu keluarga tertukar (berselisih) dengan keluarga-
keluarga yang lain dan dijadikan milik di atas kepemilikan mereka. Untuk memecahkan 
perselisihan seperti itu, para supervisors menetapkan untuk bertindak sebagai hakim dan 
memberi keadilan pada putusan yang sudah diambil. 
 
Rsi-Rsi diberkati dengan moral agung dan kebaikan rohani. Mereka ditetapkan sebagai 
supervisors oleh karena karakter diagungkan mereka dan disebut gotra-pati, maksudnya 
Tuhan atau Penguasa Gotra itu. Sebagian dari mereka dikenali kemudiannya secara 
spiritual telah diterangi jiwanya. 
 
Diantaranya Gotrapati yang sangat dimuliakan adalah Shandilya, Bharadvaja, Kashyapa 
dan yang lainnya, mereka dianggap sebagai para Rishi atau para orang bijaksana. 
 
Suatu ketika salah satu dari kaum Aryan atau keluarga jumpa seseorang kepunyaan kaum 
bangsa Arya atau keluarga yang lain, ia memperkenalkan diri mereka sendiri dengan 
menggunakan nama Gotrapati-nya misalnya Shandilya atau Bharadvaja. 
 
Keturunan bangsa Arya ini, sekarang disebut Hindus, membawa tradisi yang sama dan 
menggunakan Gotrapatis sebagai nama untuk mengidentifikasi diri mereka. Masing-
masing adalah Hindu, oleh karena itu, diharapkan untuk ingat nama Gotra dari nenek 
moyangnya. 
 
Untuk menghindari perkawinan tertutup, perkawinan antara anggota Gotra yang sama 
terlarang. Tetapi, sejak banyak berabad-abad sudah banyak ditinggalkan, kebiasaan itu 
tidaklah diikuti dengan strik (keras). 
 
Sejarah Hinduism 
Hinduism adalah satu agama utama di dunia. Ada hampir 720 juta umat Hindu hari ini. 
Sebagian besar berada di India, tetapi populasi cukup besar juga tinggal di Negeri Nepal, 
Mauritius, Fiji, Afrika Selatan, Sri Lanka, Guyana, Indonesia (Bali) dan beberapa yang 
lain negara-negara. 
 
Hinduism oleh kebanyakan diperkirakan, berusia beberapa ribu tahun dan merupakan 
pegangan sumber yang paling jaman kuno dari kehidupan agama dunia1. 
 
Mencari umur yang tepat, bagaimanapun, sukar untuk menentukan – walaupun dikenal 
lebih tua dari Aliran Jain, Buddhism, Kekristenan, dan Islam. Beberapa sarjana percaya 
bahwa Zoroastrianism, juga salah satu agama yang paling tua di dunia, sumber utama 
dari kitab Injil yang mana diperkirakan Hinduism telah datang2. 
 
Nenek Moyang dari Hindu dan Agama Mereka 
Nenek moyang dari Hindus dikenal sebagai Aaryas. Kemiriban Bahasa Inggris dari 
bahasa Sansekerta kata Aarya adalah Aryan, atau Indo-Aryan. 
 
Aaryas menyebut agama mereka Aarya Dharma-the agama bangsa Aarya. Kata Hinduism 
dengan sepenuhnya tidak dikenal mereka. Kata Dharma, dalam konteks ini, arti agama 



atau tugas-tugas religius3. Bahasa Sansekerta, kepunyaan keluarga bahasa Indo-
European, menjadi bahasa dari bangsa Indo-Arya. 
 
Bangsa Arya juga menyebut agama mereka Maanava Dharma, atau Agama Manusia, 
artinya bahwa itu bukanlah suatu agama yang eksklusif menyangkut bangsa Arya, tetapi 
dimaksud untuk keseluruhan umat manusia. 
 
Nama Yang lain adalah Sanaatana Dharma- Agama Abadi, menggambarkan kepercayaan 
mereka agama yang didasarkan pada beberapa kebenaran abadi. 
 
Nama Hinduism kemudian banyak disebut-sebut� Salah satu negeri tetangga, Persia, 
mempunyai suatu perbatasan umum dengan India jaman kuno, yang mana pada waktu itu 
dikenal sebagai Aaryaavarta- daratan bangsa Arya. 
 
Perbatasan Umum antara Persia dan India jaman kuno menjadi sungai Indus, menarik 
kembali Bahasa Sansekerta, Sindhu. 
 
Bangsa Persia tidak bisa melafalkan Hindhu dengan tepat; mereka melafalkannya Hindu. 
Mereka juga disebut bangsa Arya, hidup di sebelah lain sungai Sindhu, Hindus; begitu 
agama bangsa Arya dikenal sebagai Hinduism. 
 
Kebenaran Supersensuous – Basis Hinduism 
• Dari mana alam semesta datang, dan bagaimana? 
• Jika ada Pencipta, apa yang Ia Suka? Bagaimana hubungan yang diciptakan dan 
Pencipta? 
• Apa yang terjadi kepada kita ketika kita mati? 
• Pakah kita ada setelah kita mati? 
• Apakah kita ada sebelum kelahiran kita? 
 
Pertanyaan seperti itu sudah menantang pikiran manusia sejak awal peradaban. Bahkan 
mereka yang mempunyai pikiran yang paling cerdas belum menemukan jawaban yang 
definitive terhadap pertanyaan ini. 
 
Apapun juga jawab mereka sudah menemukan yang didasarkan pada semata-mata 
spekulasi. Tetapi beberapa orang suci yang diterangi, dengan bantuan pikiran khusus 
mereka yang dibersihkan, menemukan jawabannya dan sudah membuat mereka 
mengenal kita. Jawaban ini secepatnya direkam di dalam buku yang dikenal sebagai kitab 
suci4. 
 
Kitab suci, menurut Hinduism, adalah unik di dalam kemampuan mereka untuk 
mengungkapkan kebenaran tidak bisa diketahui oleh rata-rata pikiran tidak murni. 
Perbedaan antara suatu “tidak murni” dan “murni” pikiran dapat diterangkan oleh analogi 
berikut. 
 



Es, air dan uap air-semua memiliki unsur bahan kimia yang sama. Sekalipun begitu 
mereka sangat berbeda di dalam keagungan kekayaan mereka. Secara relatif dikatakan, es 
mempunyai paling sedikit kebebasan di antara ke tiga; dengan susah pindah gerakkan. 
 
Air mempunyai lebih kebebasan; dengan mudah mengalir dan menyebar. Uap air 
mempunyai jumlah maksimum kebebasan. Tidak hanya dapat seperti itu secara bebas 
yang menyebar ke tiap-tiap arah, tetapi menjadi tak kelihatan, itu juga yang paling sulit 
dipisahkan dari yang ke tiga. Itu dapat menjangkau dimana bukan es bukan juga 
jangkauan air. 
 
Begitu juga pikiran manusia. Suatu pikiran tidak murni, tak peduli bagaimana 
kecerdasan, mempunyai banyak pembatasan. Itu tidak bisa mengetahui apapun di luar 
daerah persepsi perasaan (pengertian) atau apa yang di luar kepalsuan dunia waktu dan 
ruang. 
 
Itu tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi momen yang berikutnya atau apa yang 
terjadi di waktu yang lalu. Kebenaran metafisis, seperti pengetahuan keberadaan Tuhan 
atau alam baka, adalah di luar lingkup pikiran seperti itu. 
 
Tetapi ketika pikiran yang sama itu dibersihkan atau diubah melalui disiplin rohani ke 
dalam suatu pikiran luar biasa, itu dapat melampui penghalang perasaan dunia dan 
menjangkau perbatasan paling jauh dari dunia waktu dan ruang itu. 
 
Itu kemudian bisa memandang kepalsuan di luar daerah dari perasaan. Memperoleh 
kemampuan luar biasa. Semua menjadi diketahui; dapat mengetahui semua peristiwa dari 
yang lampau, kini dan masa depan. 
 
Orang suci asli yang mengalami pikiran murni seperti itu. Dengan bantuan pikiran orang 
suci itu dapat mengenali kebenaran tentang Tuhan, jiwa, ciptaan, dan lain lain kebenaran 
seperti itu disebut supersensuous5 atau kebenaran metafisis. 
 
Hinduism, seperti agama utama lain dari dunia, didasarkan pada kebenaran seperti itu 
yang ditemukan oleh pikiran murninya para orang bijaksana. 
 
Pendiri 
Hinduism mempunyai pembedaan yang unik tidak mempunyai pendiri. Orang boleh 
ingin tahu bagaimana bisa suatu agama tanpa pendiri. Yang abadi dan kebenaran 
sepersensous menemukan teluk orang India jaman kuno oleh para orang bijaksana 
menjadi pondasi bagi Hinduism. 
 
Para orang bijaksana ini lebih menyukai untuk tinggal tanpa nama sebab yang disadari 
bahwa Kebenaran ini harus selalu hidup, sama halnya hukum gravitasi telah hidup ketika 
mereka ditemukan oleh Newton. 
 



Para orang bijaksana juga merealisasikan kebenaran yang abadi ini telah datang dari 
Tuhan, sumber yang sama dari datangnya segala yang ada. Kebenaran diungkapkan oleh 
Tuhan, para orang bijaksana menyebutnya apaurusheya-.bukan buatan tangan manusia. 
 
Setelah tidak memiliki pendiri yang dikenal memberi Hinduism adalah suatu keuntungan 
tertentu di atas agama lain. Suatu agama yang dimengerti pendiri secara spesifik, itu akan 
sulit untuk mengikuti evolusi Hinduism yang telah mengalaminya banyak kali pada 
ribuan tahun lalu. 
 
Berbagai orang suci dan Penjelmaan Tuhan pada jaman yang berbeda sudah nampak, 
memainkan peran individu mereka, dan Hinduism memperkaya dengan pengajaran 
mereka. 
 
Dengan menginterpretasikan kembali teks kitab suci lebih awal mereka membuat agama 
relevan dengan perubahan waktu dan masyarakat. Mereka juga sudah memberi kebenaran 
kepada skrip melalui pengalaman rohani mereka sendiri. 
 
Manapun agama jaman kuno dapat dibandingkan atap dari suatu rumah tua. Kecuali jika 
atap secara teratur dibersihkan, mengumpulkan sarang laba-laba dan debu secepatnya 
menjadi tak dapat dipakai. 
 
Dengan cara yang sama, jika suatu agama tidak bisa dibaharui atau dibersihkan dari dari 
waktu ke waktu, akan tidak berguna lagi dan tidak bisa menghubungkan lagi untuk 
mengubah jaman dan masyarakat. 
 
Tetapi ini tidak terjadi dalam Hinduism. Keberuntungan, pada periode berbeda, banyak 
orang suci asli dilahirkan di India sudah membersihkan, memperbaiki dan merevitalisasi 
Hinduism dan membuatnya relevan kepada jaman mereka. Ini mungkin yang 
mengakibatkan Hinduism tidak mempunyai suatu pendiri. 
 
Disadur dari “The Essentials of Hinduism: A Comprehensive Overview of the World,s 
Oldest Religion. Penulis, Alumnus IHDN Denpasar dan Studi S2 di Kampus yang Sama. 


