
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ARA 
1.12.2012 pagi, bundamu lirih di telepon mengucap kata 

“aliran ketuban merembes” tanda lahirmu segera 
Pagi di rumah sakit bukaan baru satu 

Bundamu, Raras, riang membayangkanmu akan lahir ke dunia. 
Sore saat Dokter Eighty datang, bukaan baru dua 

Sang dokter pun menyampaikan harus ada tindakan secepatnya 
Kami pilih induksi yang pertama, operasi adalah pilihan akhirnya 

Selepas Isya, cairan obat mengalir ke darah bunda 
Setiap 10—15 menit, bunda mendesah lirih dan bertasbih 

Tengah malam bunda menyuap dua telur setengah matang di sela-sela desahnya 
Eyang Yani, Abi Ghofur, Om Arya menemani dalam balutan doa 

Semoga Allah SWT mengizinkan Eyang Tri hadir juga 
Menjelang subuh dokter datang dan memeriksa: bukaan sudah sepuluh, tapi kepalamu masih turun dua 

Dokter menunggu kepalamu turun ke tahap tiga, bahkan selanjutnya 
Dua suster membantu mendorong perut bunda dengan memangku kepalanya 

Menjelang pukul 5 posisimu masih sama, operasi adalah solusi berikutnya 
Induksi tidak mungkin lagi karena empat cairan sudah batas tertinggi. 

Pukul 6.20, 2.12.2012, Alhamdulillah….luar biasa karunia-Nya, kau keluar dari perut bunda 
dengan lengking tangis yang membuat orang-orang gembira 

Berat dan panjangmu 3,7kg, 54cm dengan rambut tebal memesona 
  Tubuh basahmu didekapkan ke dada bunda; tangan mungilmu menggapai dengan mulut terbuka mencari muara 

ARAwinda Neura Zahira itulah nama sekaligus doa dari kami semua 
Semoga melalui aqiqah ini kau akan tumbuh menjadi pribadi yang berbakti, mandiri, sehat, cerdas, 

bahagia dunia akhirat, panjang umur, 
berakhlak mulia…amin. 

 
                                         Abdul Ghofur + Raras Tyasnurita 

Merpati 14, Rewwin, Waru, Sidoarjo 
 

 
 

Arawinda (bhs. Jawa)= teratai 
Neura (bhs. Yunani)  Neura (bhs. Yunani)                    = bentuk jamak neuron (saraf) 

Zahira (bhs. Arab)    = bercahaya, cerdas 
Arawinda Neura Zahira 
‘Teratai yang memberi cahaya pada saraf sehingga mampu mencerdaskan dirinya dan sekitarnya’ 
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