
Kerajaan Hindu Terbesar di indonesia
Majapahit adalah salah satu kekaisaran besar terakhir di kawasan ini dan dianggap sebagai salah satu kekaisaran terbesar dan paling kuat dalam sejarah Indonesia dan Asia Tenggara, yang kadang-kadang dipandang sebagai preseden untuk
batas-batas modern Indonesia

Pengaruhnya meluas ke luar wilayah modern Indonesia dan telah menjadi subjek banyak penelitian. 3 orientalis Jerman Berthold Laufer menyarankan bahwa maja berasal dari nama Jawa pohon Indonesia 4. Sementara itu, Raden Wijaya mendirikan
kerajaannya sendiri, mengambil nama agung Kertarajasa Jayawardhana dan mendirikan Kekaisaran Majapahit, yang akan memerintah sebagian besar Indonesia hingga abad ke-16. Kerajaan Majapahit, kerajaan India terakhir di Indonesia; berbasis di
Jawa Timur, itu ada antara abad ke 13 dan 16. Kerajaan Majapahit ,, kerajaan India terakhir di Indonesia; berbasis di Jawa Timur, itu ada antara abad ke 13 dan 16.

Trowulan adalah situs arkeologi yang terletak di sisi barat Mojokerto, daerah tersebut terdiri dari beberapa desa dan kecamatan di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, di Trowulan kita dapat menemukan banyak peninggalan
bersejarah yang diduga berasal dari kerajaan Majapahit dan sebelumnya. Kerajaan Jawa, seperti penghuni kompleks bangunan, kuil-kuil dan museum-museum megah yang mengabadikan banyak artefak kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Majapahit
adalah kerajaan India yang berbasis di Jawa timur dari 1293 hingga sekitar 1500 penguasa terbesarnya adalah Hayam Wuruk, yang pemerintahannya dari 1350 hingga 1389 menandai puncak kerajaan ketika mendominasi kerajaan lain di Kepulauan
Melayu selatan, Kalimantan, Sumatera, Bali, dan Filipina. Contoh-contoh patung Hindu-Buddha Indonesia yang terkenal adalah; patung-patung dewa Hindu; Siwa, Wisnu, Brahma, Durga, Ganesha, dan Agastya bertahta di kamar-kamar candi
Prambanan, Wisnu yang memasang patung Garuda Raja Airlangga, patung indah Prajnaparamita Jawa Timur dan Dvarapala setinggi 3,7 meter bertanggal dari periode Singhasari, dan juga patung agung dari Bhairava Adityawarman ditemukan di
Sumatra.

Semangat kapal tradisional Majapahit, replika kapal abad ke-13 milik kerajaan Majapahit di Jawa Timur, kemarin singgah di Serasa untuk mempromosikan budaya maritim Indonesia. Temuan belati Majapahit di Okinawa dan keramik Imori abad ke-13
di Trowulan, Jawa Timur, menunjukkan kemungkinan hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kekaisaran Jepang. Majapahit memiliki pengaruh penting dan abadi pada seni dan arsitektur Indonesia. Ekspansi kekaisaran sekitar abad ke-14,
berkontribusi pada difusi pengaruh budaya Jawa di seluruh nusantara, yang dapat dilihat sebagai bentuk Javanisasi. Mungkin selama periode ini bahwa beberapa orang Jawa elemen budaya, seperti gamelan 76 dan keris, diperluas dan diperkenalkan ke
pulau-pulau di luar Jawa. sejarah kerajaan majapahit https://www.anton-nb.com/2015/12/sejarah-singkat-kerajaan-majapahit.html

Kuil lain yang terkenal dengan gaya Jawa Timur adalah kuil Jawi di Pandaan - juga dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk, kuil itu disebut di Nagarakretagama sebagai Jajawa, dan didedikasikan sebagai kuil kamar mayat untuk kakek buyutnya, Raja
Kertanegara dari Singhasari. Kerajaan Majapahit (Karaton Majapahit, Indonesia: Kemaharajaan Majapahit, Melayu: Kemaharajaan Majapahit, Malaysia: Empayar Majapahit) adalah thalassocracy di Asia Tenggara, berdasarkan pulau Jawa (bagian dari
Indonesia modern), yang ada dari 1293 hingga sekitar 1500. MAJAPAHIT Thalasocracy: Prehispanic Filipina dengan Kerajaan Luzon dan Kerajaan Sulu dikenal oleh orang Indonesia Kuno sebagai Selurong atau Saludong dan Soloot masing-masing
pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Majapahit atau Madya-pait (mirip dengan Madya-sebagai konfederasi). sebagaimana disebutkan dalam dokumen Nagakertagama.

Kerajaan Majapahit (Karaton Majapahit, Indonesia: Kerajaan Majapahit) adalah thalassocracy di Asia Tenggara, berdasarkan pulau Jawa (bagian dari Indonesia modern), yang ada dari 1293 hingga sekitar 1500. Gayatri telah melihat kerajaannya
hancur, bertahan dalam persembunyian selama lebih dari setahun, membantu membangun kerajaan baru dari abu yang lama, melihat putrinya sendiri dinobatkan sebagai ratu, dan membangkitkan perdana menteri yang setia Gajah Mada yang akan
menaklukkan kekaisaran terbesar di Asia Tenggara yang belum terlihat oleh cucunya Hayam Wuruk. Untuk lebih spesifik, selama era dua tokoh sejarah ini, Kekaisaran Majapahit mendominasi kerajaan-kerajaan lain dari negara-negara lain di Asia
Tenggara; termasuk kerajaan lain dari Indonesia dan juga Singapura, Malaysia, Manila dan Timor Timur.

Dengan dua negarawan berbakat ini di puncaknya, Kekaisaran Majapahit tumbuh untuk memerintah sebagian besar 'Nusantara' - Indonesia modern, Malaysia dan Singapura dengan pengecualian Jawa Barat (di mana Kerajaan Sunda terus menentang
ekspansi Majapahit bahkan setelah Gajah Mada. memusnahkan sebagian besar keluarga kerajaan mereka dalam Pertempuran Bubat pada tahun 1357, suatu tindakan kebrutalan dan kecerobohan sehingga ia diturunkan oleh Hayam Wuruk) dan
Kalimantan bagian dalam. Itu tumbuh dari kerajaan Jawa Singhasari, yang raja kedua dari belakang Kertanegara adalah ayah mertua pendiri Majapahit Raden Wijaya: ia terkenal karena memanfaatkan invasi Mongol ke Jawa untuk menggulingkan
tuannya, raja terakhir Jayasari yang dimiliki Jayakatwang. merebut tahta dari Kertanegara, dan kemudian menghidupkan bangsa Mongol untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang paling kuat di Jawa. Secara eksplisit menempatkan zaman keemasan
Indonesia di kerajaan Majapahit abad keempat belas (berpusat di Jawa Timur), dan menggambarkan Gajah Mada sebagai arsitek visionernya, yang datang entah dari mana dan bangkit dari sekadar 'rakyat' menjadi komandan yang menonjol, dan yang
memimpikan kesatuan. Indonesia

Kekaisaran Majapahit adalah kerajaan India yang berbasis di Jawa Timur dari 1293 menjadi sekitar 1500. Tahun ini ditandai di antara orang Jawa saat ini dengan candra sengkala "sirna ilang kertaning bumi" (kekayaan bumi menghilang dan berkurang)
(sirna = 0, ilang = 0 , kerta = 4, bumi = 1). Setelah serangkaian pertempuran dengan Kesultanan Demak, anggota majelis Majapahit yang tersisa dipaksa mundur ke timur ke Kediri; tidak jelas apakah mereka masih di bawah kekuasaan dinasti
Majapahit. Dimulai sebagai program drama radio yang populer pada akhir 1980-an, Saur Sepuh berbasis di Jawa abad ke-15, berpusat di sekitar cerita tentang seorang pahlawan fiksi bernama Brama Kumbara, raja Madangkara, tetangga kerajaan fiksi
Pajajaran Dalam beberapa cerita Paregreg. perang dijelaskan, yaitu perang saudara Majapahit antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabhumi.

Ada sedikit bukti fisik dari Majapahit, dan sejarahnya tidak jelas. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan adalah Pararaton ('Kitab Raja') dalam bahasa Kawi dan Nagarakretagama dalam Pararaton Jawa Kuno, terutama pada Ken Arok
(pendiri Kerajaan Singhasari). tetapi juga mencakup beberapa bagian singkat tentang pembentukan Majapahit. Sementara itu, Nagarakertagama merupakan sebuah puisi Jawa Kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan
Hayam Wuruk. Setelah itu, terjadi hal-hal yang tidak jelas. Selain itu, ada beberapa prasasti dalam bahasa Jawa Kuno dan sejarah Cina dan negara-negara lain. Penguasa yang paling sukses adalah Hayam Wuruk, yang pemerintahannya dari 1350
hingga 1389 menandai jangkauan pengaruh terbesar kekaisaran ketika kerajaan itu mendominasi kerajaan-kerajaan di Maritim Asia Tenggara (termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina) saat ini. Adalah pendiri kerajaan Majapahit, pada
masa pemerintahannya, Raden Wijaya dibantu oleh mereka yang ikut berperan dalam merintis pendirian kerajaan Majapahit, seorang Aryawiraraja yang sangat besar jasanya diberi kekuasaan atas wilayah timur termasuk Lumajang, Blambangan.

Tahun ini ditandai di antara orang Jawa hari ini dengan candra sengkala "sirna ilang kertaning bumi" (kekayaan bumi menghilang dan berkurang) (sirna = 0, ilang = 0, kerta = 4, bumi = 1). Setelah serangkaian pertempuran dengan Kesultanan Demak,
anggota majelis Majapahit yang tersisa terpaksa mundur ke timur ke Kediri; tidak jelas apakah mereka masih di bawah kekuasaan dinasti Majapahit. Dinasti Majapahit, yang berbasis di dan sekitar Jawa Timur, memulai fondasi sebuah kerajaan yang
mendominasi seluruh kepulauan Indonesia, semenanjung Melayu, dan bagian dari Filipina, juga menjalin hubungan dagang yang menguntungkan dengan Cina, Kamboja, Siam, Burma, dan Vietnam. . (Abad 13-16) Kerajaan India yang terakhir di
Indonesia, berbasis di Jawa Timur.

Kekaisaran Majapahit (Jawa:Karaton Majapahit, Indonesia: Kerajaan Majapahit) adalah thalassocracy di Asia Tenggara, berdasarkan pulau Jawa (bagian dari Indonesia modern), yang ada dari 1293 hingga sekitar 1500. Majapahit mencapai puncaknya
kejayaan selama era Hayam Wuruk, yang pemerintahannya dari 1350 hingga 1389 ditandai dengan penaklukan kerajaan di Maritim Asia Tenggara (termasuk Indonesia saat ini, Malaysia, Singapura, Brunei, Timor Leste, dan Filipina). Kapal-kapal
Majapahit mengangkut barang curah, rempah-rempah, dan komoditas eksotis lainnya di seluruh wilayah (kargo beras dari Jawa Timur secara signifikan mengubah makanan Maluku saat ini), menyebarkan penggunaan bahasa Melayu (bukan Jawa)
sebagai lingua franca, dan membawa berita dari pusat kota kerajaan di Trowulan, yang mencakup sekitar 100 kilometer persegi dan menawarkan penghuninya standar hidup yang sangat tinggi
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