Kisah di Balik Berdirinya Taj Mahal

Sebagai salah satu situs warisan dunia, Taj Mahal wajib hukumnya untuk dikunjungi.
Bangunan megah ini terletak di Agra, tepat di tepi sungai Yamuan, India. Menurut
legenda, Taj Mahal dibangun sebagai persembahan cinta seorang raja pada
permaisurinya. Benar kah demikian?
Adalah Shah Jahan, seorang pengeran dari Kekaisaran Mughal yang membangun
bangunan nan indah ini. Suatu ketika Shah Jahan jatuh cinta dengan sorang perempuan
bernama Mumtaz ul Zamani yang berkeliling menjajakan manik-manik dan kain sutra.
Pada tahun 1612, Shah Jahan menikahinya dan menjadikan Mumtaz Mahal permaisuri
ketiga di istana megahnya.
Ketika naik tahta, Mumtaz ul Zamani dijuluki sebagai Mumtaz Mahal yang berarti
“Perhiasan dalam Istana”. Dia adalah istri yang paling dicintai oleh Shah Jahan. Namun
saat Mumtaz melahirkan buah hatinya yang ke-14, dia meninggal dunia. Tentu saja hal ini
membuat Shah Jahan terpukul hingga berjanji tidak akan menikah lagi. Sebagai bukti
cintanya, Shah Jahan membangun makam paling megah di atas kubur istrinya. Bangunan
ini sekarang dikenal sebagai Taj Mahal.
Dalam buku-buku sejarah, sering dijelaskan kalau tempat ini sangat bagus. Bahkan ada
yang sampai bungkam ketika menyaksikannya secara langsung. Taj Mahal terbuat dari
marmer putih dan 43 jenis batu permata. Hampir seluruh bagiannya dibangun dengan
simetris dan tanpa celah.

Untuk mencapai situs warisan dunia ini, Anda bisa naik kerat Bhopal Shatabdi dari stasiun
Delhi. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 3 jam karena jarak yang ditempuh
lumayan jauh. Kalau tidak mau berdesakan di kereta bisa mancari penginapan di Agra,
jadi kalau mau ke Taj Mahal tinggal panggil taksi.
Memasuki kompleks Taj Mahal Anda akan dibuat takjub dengan keindahan sekitarnya.
Seolah telah diperhitungkan dengan rinci sehingga mengundang decak kagum. Taj Mahal
buka setiap hari kecuali Jum’at dan Anda dikenakan tiket masuk sebesar 750 rupee.
Cukup mahal namun terbayarkan dengan panorama yang disuguhkan. Jadi kapan nih
mau berkunjung ke Taj Mahal? Segera agendakan yuk!
https://www.sahabatnestle.co.id/content/view/kisah-di-balik-berdirinya-taj-mahal.html
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