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0. PANIMULA 

Ang bilang ng mga Pilipinong naninirahan sa bansang Hapon ay patuloy na 
dumarami mula pa noong kalagitnaan ng dekada otsenta (1980) dahil sa palagiang pagdating 
ng mga overseas contract workers na karamihan ay mga entertainers o taga-aliw at ang pag
usbong ng pagpapakasal ng mga lalaking Hapon sa mga Pilipino (tingnan sa Talahanayan l). 
Sa katapusan ng taong 1998, napag-alaman na mayroong 105,308 rehistradong Pilipino na 
naninirahan sa bansang Hapon (tingnan sa Talahanayan 2). Ang mga Pilipino ang siyang 
pang-apat sa pinakamaraming dayuhan na nasa bansang Hapon kasunod ng mga taga-Korea, 
mga taga-Tsina, at mga taga-Brazil. Napag-alaman din na noong Hulyo 1, 1999, may 
kabuuang 39,235 Pilipino na ilegal na naninirahan sa nasabing bansa bagamat ang bilang ng 
mga dayuhan ay tumigil sa pagtaas pagkatapos marating nitc ang tugatog noong 1993 
(tingnan sa Talahanayan 6). 

Sa ganitong kalagayan, ang wikang Filipino ay naimpluwensiyahan din ng wika at 
kultura ng bansang Hapon. Maraming mga Pilipinong labor migrants ang ipinapadala sa 
iba't-ibang bansa, subalit wikang Ingles ang kadalasang ginagamit nila sa bansang ito. 
Ngunit sa bansang Hapon, sa ayaw man at sa gusto ng mga Pilipino, ang pagkasanay, 
pagkadalubhasa, at paggamit ng wikang Hapon ay kinakailangan sa kanilang pang-araw
araw na pamumuhay dahil tanging ito lamang ang wikang pangkomunikasyon sa bansang ito. 
Sa ganitong sitwasyon, ang mga hiram na salita at paririlla mula sa nasabing wika ay 
nagiging bahagi na rin ng kanilang pananalita kahit na ang ginagamit nila ay ang wikang 
Filipino. 

filang pag-aaral na rin ang naisagawa tungkol sa pagpili ng salitang gagamitin ng 
mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat na nasa bansang Hapon. Pinag-aralan ni 
Samonte (1986) ang mga salitang ginagamit ng mga Pilipinong may asawang Hapon kung 
sila ay nakikipag-usap · sa mga ito sa disertasyon na pinamagatang "Filipino Wives With 
Japanese Husbands: Communication Variables and Marital Satisfaction". Daj>at ding 
banggitin ang pag-aaral na ginawa ni Takahashi (1998) na pinamagatang "Language Choice: 
The Case of Filipino Spouses in Tsukuba City, Japan". 

1Ang papel na ito ay inil~ ng may-akda sa ika-6 na Kumperensyang Pandaigdig ng mga Pag-aaral sa 
Pilipinas na ginanap sa Uni~idad ng Pilipinas noong ika-12 ng Hulyi;>, 2000 . . Nais pasalamatJm ng may-akda si 
Dr. Elena Samonte ng Unibersidad ng Pilipinas at si Dr. Fely Castillo ng K~ sa Wikang.Filipino sa kanilang 
mga komento at mungkahi at si Nelia Balgoa, iskolar ng Osaka University of Foreign Studies sa Osaka, Japaii sa 
kanyang tulong sa pananaliksik ng mga datos. · · 
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Subalit sinuri at pinag-aralan ng papel na ito ang mga hlram na salita at parirala 
mula sa wikang Hapon na kadalasang ginagamit at nagkakaugat na bilang bahagi ng 
bokabUlaryong Filipino. Pinangkat din sa pag-aaral na ito ang mga salita at parirala upang 
malaman ang mga suliranin sa pang-araw-araw na buhay na kinakaharap ng mga Pilipino sa 
bansang Hapon. 

1. ANG BALANGKAS KONSEPTUWAL NG PAPEL 

Kadalasang nangyayari ang panghihiram ng mga salita ng isang wika mula sa isa 
pang wika lalo na sa mga multilingual o bilingual communities. Hindi maitatanggi na naging 
bilingual o multilingual ang mga Filipino sa bansang Hapon dahil sa paggamit nila ng 
Nihonggo, Filipino, at Ingles sa kanilang pakikipag-ugnayan at pakikipagkontak sa kanilang 
kapwa Pilipino. May ilang dahilan kung bakit laganap ang ganitong pangyayari. Isa ay 
maaaring hindi sapat ang bokabularyo ng nanghihiram na wika o di kaya ay walang 
tatuinbas ang hiniram na salita sa nanghihiram na wika. Maaaring palatandaan din ito ng 
kalagayang panlipunan; halimbawa, iisipin ng mga nakikinig na may pinag-aralan o mas 
maganda ang kalagayan ng isang tao kung hinahaluan niya ng hlram na salita ang kanyang 
inangwika. 

Maipaliliwanag din ang ganitong pangyayari sa pamamagitan ng paggamit ng 
teorya ni Giles (1984) na tinatawag niyang speech accommodation theory. Ginamit ni Giles 
ang nabanggit na ·teorya sa pagpapaliwanag kung bakit nag~iiba ang istilo ng pananalita ng 
mga tao · tuwing nakikipag-ugnay o nakikipagkapwa-tao at ang mga killabihitnan at bunga 
mula sa mga pagbabagong ito. Ipinaliwanag din ng nabanggit na teorya ang kognitibo at 
apektibong proseso na matutunghayan sa convergence at divergence na penomena. 
Binigyang paliwanag ni Giles ang convergence bilang isang istratehiyang lingguistiko kung 
saan iniaakma ng bawat lumalahok sa komunikasyon ang kani-kanilang pananalita sa 
pamamagitan ng mga linguistic features tulad ng bilis ng pananalita, pagtigil at haba ng 
pagsalita, pagbigkas at iba pa samantalang ang divergence ay ang pagbibigay diin ng mga 
manlalahok sa pagkakaiba ng kanilang . pananalita. Kaugnay sa balangkas na ito ay ang 
paniniwala na sa pakikipag-ugnay o pakikipagkapwa-tao, ang mga lumalahok sa proseso ng 
komunikasyon ay nagaganyak na ibagay o iakma ang kanilang istilo sa pananalita bilang 
instrumento upang makamtan ang mga sumµsunod na layunin: makuha ang social approval 
:rig mga nakikinig, magkaroon ,ng epektibong komunikasyon sa pagitan ng mga taong 
nakikipagkomunikasyon, at mapanatili ang positibong pagkikilala sa bawat isa. 

Naipapakita ang kahalagahan ng nabanggit na teorya sa iba't-ibang pag-aaral at 
pananaliksik tulad ng pagko-code switch ng mga taga-Montreal, Canada sa Pranses o Ingles 
nang tinanong · sila tungkol sa direksiyon ng isang lugar; sa paggamit ng dalawang 
lengguwahe ng mga patang taga-Hawaii habang nakikipag-usap sa maliliit na grupo at ang 
paggamit ng mga Amerikano ng flapping rule para sa /ti at /di habang naninirahan sa 
Inglatera. 

Bagamat ginamit ng pagsusuri na ito ang isang medium kung saan hindi biglaan o 
hindi kaagad natatanggap ng tagapaghatid ng mensahe (sa pagkakataong ito ang manunulat 
sa diyaryo) ang reaksiyon mula sa tagatanggap ng mensahe (ang mga mambabasa), masasabi 
nating may proseso ng komunikasyon pa ring nangyayari sa pagitan ng mga mambabasa ng 
dyaryo at ng mga tagapagsulat nito. Kahit na ang·medium ay nagkakaiba dahil ~t. ni 
Giles ang pagsasalita bilang isang instrumento sa koin'ilnikasyon, komunikasyon pa rill'. ang 
nangyayari kahit na sa pagkakataong ito ang instrumento ay ang pagsusulat. 
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2. ANG KASALUKUYANG SITW ASYON NG MGA PILIPINO SA 
BANSANG HAPON 

Katulad ng aking nabanggit, sa katapusan ng taong 1998, mayroong 915,308 
Pilipinong naninirahan sa bansang Hapon at 89,645 o 85. l % dito ay mga babae. Klm.g 
titingnan natin ang ikatlong talahanayan, makikita na ang bilang ng mga nakapag-asawa ng 
Hapon ay tumaas habang ang bilang. ng mga entertainers ay bumaba kung ihahambing sa 
mga taong 1993 at 1994. 

Kung pag-aaralan natin ang bilang ng mga Pilipino sa bansang Hapon batay sa edad, 
kapansin-pansin na ang mga babaeng Pilipmo na may edad mula 20 hangggang 39. taon ay 
may kabuuang 78, 708. Ang bilang ; na ito ay 74.4% ng mga Pilipinong mamamayan sa 
bansang Hapon. Mapapansin din na bilang asawa ng Hapon, ang mga Pilipino ay pangatlo sa 
dami kasunod ng mga taga-Brazil at taga-Tsina. Karamihan sa mag-asawang ito ay Hapon 
ang lalaki at Pilipina naman ang babae. Ang mag-asawa na Pilipino ang lalaki at Hapon 
naman ang babae ay bihirang nangyayari. · 

Sa kabilang dako, batay sa petsang Hulyo 1, 1999, mayroong 39,235 Pilipino na 
ilegal na nanirahan sa bansang Hapon at 25,115 o 64~00/o dito ay mga babae (tingnan sa 
Talahanayan 6). 

Mahalaga ang mga datos na nabanggit sa layunin at . problemang nais tuklasin ng 
papel na ito dahil sa materyales na ginamit at pinag-aralan. Ayon pa kay Breton (1965) sa 
kanyang konseptong "institutional completeness", ang mga institusyong tulad ng simbahan, 
organisasyong pangkawanggawa, mga diyaryo at mga magasin ang siyang mayroong 
pinakamalaki at pinakamalakas na impluwensiya sa pagpapanatili at pagpapatuloy na 
pakikipagkontak at pakikipag-ugnayan ng mga dayuhan sa loob ng kapaligiran ng mga 
etnikong komunidad sa bansang kanilang pinagdadayuhan. 

Dahil dito, masasabi natin na ang mga diyaryong pang-Pilipino sa bansang Hapon 
ay inilathala upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino tulad ng 
pagbibigay impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa ibang Pilipinong komunidad at sa 
Pilipinas mismo, pagbibigay paliwanag tungkol sa pang-araw-araw na buhay sa isang 
banyagang bansa at pag-aanunsiyo ng iba't-ibang trabaho, serbisyo, at produkto na gawa sa 
Pilipinas o sa bansang Hapon. Dahil dito, hitidi maitanggi na may target readers ang mga 
diyaryong ito. At hindi rin maitanggi na ang mga diyaryong ito ay iniakma sa panlasa, mga 
hilig, at mga inaasahan ng mga Pilipino sa bansang Hapon maging sila ay asawa ng Hapon, 
entertainer, o factory worker; maging ilegal man o legal na naninirahan sa bansang Hapon 
Dahil dito, napananatili ng mga diyaryo na kahit paano ay magkaroon ng kontak at ugnayan 
sa pagitan ng mga Pilipino sa bansang Hapon. 
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3. MGA SALITA AT PARIRALANG HAPON NA MAKIKITA SA 
MGA DIYARYO AT MAGASIN NA PANG-PILIPINO SA 
BANSANG HAPON 

Gaya ng nabanggit, maraming diyaryo at magasin ang inilathala na tumutugon sa 
pangangailangan ng mga Pilipino na naninirahan sa bansang Hapon. Sinaliksik ko alig 
dalawang malalaki at pangunahing diyaryo at isang magasin bilang materyales sa 
pananaliksik na ito. 

Itinala ko ang mga salita at parirala na nasa wikang Hapon na makikita at mababasa 
sa mga lumang labas ng diyaryong KAIBIGAN mula Pebrero 1994 hanggang Hunyo 1999, 
PINOY mula Pebrero 1994 hanggang 1999, at ang magasin na KUMUSTA mula Nobyembre 
1995 hanggang Marso 1999. Binilang ko kung ilang beses ginamit ang bawat salita at 
parirala sa wikang Hapon sa mga kolum at artikulo. Samakatuwid, kung ang isang salita ay 
lumalabas nang higit sa dalawang beses sa isang kolum o artikulo, itatala ang paggamit sa 
salitang ito minsan o isang beses lamang. 

Hindi ko isinali ang mga kolum o artikulo na ang may-akda ay Hapon o ang mga 
isinalin na literatura, Hindi ko rin isinali ang mga salita hinggil sa batas at kulturang Hapon 
na regular o palagiang lumalabas sa mga boxed reports sa mga nasabing diyaryo upang 
maiwasan ang pagkiling ng mga datos sa nabanggit na mga salita. 

Isinali ko ang mga binanghay (conjugated) na pandiwa ng wikang Hapon o mga 
salitang ugat na ikinakabit sa Filipino na mga panlapi sa iisang lexical item upang sila ay 
mabibilang na isang salita o pa_rirala. 

Hindi ko binigyang halaga ang mga uri ng artikulo kung saan matutunghayan ang 
mga salita at pariralang Hapon o kung sa anong konteksto ginagamit ang mga salitang ito. 

3.1 Mga Tuklas 

Batay sa talahanayan, nakatagpo ako ng 695 na mga salita (421 dito ay iba-iba). 
Mula sa · 421 mga salita, 106 dito ay ginagamit nang higit sa dalawang beses. Sa kabilang 
dako, 315 na mga salita ay ginamit nang minsan lamang. Ang 10 salita na pinakamadalas 
gamitin ay ang mga sumusunod: 1) NIHONGO - 59; 2) KANil - 16; 3) GAMBARU - 13; 
4) GAIIlN - 12; 5) YAKUZA- 10; 6) IJIME- 8; 7) JAPA YUKI- 6; 8) KARAOKE-
6; 9) KIMONO - 6; 10) NIKKEi IlN - 5. 

Ang kabuuang 695 mga salitang ginamit sa mga kolum at artikulo ay maaaring 
ipangkat sa 12 kategorya: 1. Politika at gobyemo - 17; 2. Ekonomiya at nauukol sa 
pananalapi - 7; 3. Legal - 23; 4. Edukasyon - 64; 5. Medikal - 6; 6. Labor - 27; 7. 
Panlipunan (kabilang dito ang pamilya, pag-aasawa, pakikitungo sa kapwa at iba pa - 88; 8. 
Telekomunikasyon at mga kasangkapang ginagamitan ng kuryente - 7; 9. Wikang Hapon -
84; 10. Kultura at tradisyong Hapon - 275; 11. Idyom na Hapon at social formula - 54; 12. 
At iba pa- 43. 
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3.2. Pagsusuri 

Tatalakayin ko sa bahaging ito ang mga salitang pinakamadalas gamitin batay sa 
mga tuklas. Sa bahagi ding ito matutunghayan kung paano ipinangkat ang mga salitang 
ito ayon sa kategoriyang kinabibilangan ng mga salita. 

3.2.1. Ang mga Salitang Pinakamadalas na Gamitin 

!sang uri ng pag-aakma at pakikibagay sa lipunan at kulturang kinagagalawan ng 
mga dayuhan ang pagko-code switch at panghibiram ng mga salita mula sa mas malakas na 
wika. Dahil bibirang nagagamit ng mga dayuban ang kanilang inang wika sa iSang 
banyagang bansa, maaasahall natin na mas maimpluwensiya ang wika ng bansang kanilang 
dinadayuhan. Samakatuwid, masasabi natin na ang panghihiram ng mga salita ay isang uri ng 
pag-aakma at pakikibagay. 

Mapapansin na ang mga salita at pariralang Hapon na pinakamadalas matunghayan 
at gamitin sa mga pinag-aralang diyaryo ay walang katumbas sa wikang Pilipino kung 
ibabatay natin sa tunay na kahulugan na nais ipahiwatig ng mga salita. Datapwat may literal 
oa kahulugan ang mga ito sa inang wikang ginagamit rig mga Pilipino sa bansang Hapon, 
hindi kailanman makukuha ng mga salin na salita ang nais ipahiwatig at tunay na kahulugan 
ng mga salitang nakatala. Dito nabibigyang liwanag ang sinasabi ni Giles sa kanyang 
teoryang speech accommodation. Iniaangkop ng mga manunulat sa mga pinag-aralang 
diyaryo ang kanilang istilo sa pagsusulat sa mga mambabasa. Dahil nga walang katumbas 
ang mga salitang ito, walang magawa ang mga manunulat kundi manghiram sa wikang 
Hapon. 

lsang uri ng komunikasyon at pakikipagkontak ang nagaganap dito at dahil nga 
hinahaluan ng mga manunulat ng hiram na wika ang kanilang mga artikulo, naging mas 
epektibo ang komunikasyon na namamagitan sa kanila at ng kanilang mambabasa. 

Mapapatunayan ito sa madalas na paggamit ng mga Pilipino ng mga salitang 
Nihongo at Kanji. Ang Nihongo ay may katumbas sa wikang Filipino subalit marami itong 
kahulugan. Maaaring tUmutukoy ito sa mga mamamayang Hapon o sa bansa mismo. Dahil 
nais ng mga manunulat na magkaroon ng epektibong komunikasyon, iniakma nila ang 
pagpili at paggamit ng salitang ito sa inaasahan ng mga mambabasa. Samakatuwid, mas 
ninais nilang gumamit ng Nihongo na siyang pinakatiyak kung ang tinutukoy ay ang wikang 
Hapon. Dagdag pa dito, kung gagamitin nila ang salitang Ingles na Japanese, maaari · itong 
tumukoy sa mga mamamayang Hapon. 

Ang salitang Kanji ay walang katumbas sa wikang Filipino kaya malinaw na ang 
paggamit nito ay sang-ayon sa pakikibagay ng mga manunulat sa kanilang mambabasa at sa 
kapaligiran mismo. Dito rin napapatunayan na dahil walang katumbas ito sa Filipino, 
kailangan nilang manghiram upang magkaroon pa rin ng epektibong komunikasyon at upang 
maibatid ang mensabe nang walang pagkakamali. 

Ang salitang Gambaru na ang literal na kahulugan ay magsikap o pagbutihin ay 
palaging ginagamit sa mga pangungusap sa wikang Filipino. Oo nga at nasasalin ito sa inang 
wika ng mga mambabasa, subalit hindi ito sapat upang maihatid ang tunay na kahulugan ng 
salitang ito. May mas malaliin lia kahulugan ito na tanging sa salitang Gambaru lamang 
matutunghayan at hindi kailaliman makikita sa salin. Subalit dahil sa · pag-aakma ng mga 
manunulat at ng mambabasa mismo sa bansang kanilang pinagdadayuban, naging mas 
maluwag ang paggamit nito. Samakatuwid, dahil ang mga Pilipino ay kadalasang nalalagay 
sa mga sitwasyon na sila ay hinibimok na magsumikap at gawin ang kanilang makakaya 
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upang sila ay magtagumpay at nang sa gayon ay magbunga ang kanilang pagsisikap, naging 
mas madali at makahulugan sa kanila ang paggamit ng salitang Gambaru. Sa kaluwagan ng 
paggamit ng salitang ito, naging bahagi ito ng bokabularyo ng mga Pilipino sa bansang 
Hapon. Sa ganitong uri ng pakikipagkontak, kahit papaano ay unti-unti ring nagbabago ang 
wikang Filipino. 

Sa ganitong paraan din natin maipaliliwanag ang madalas na paglabas ng salitang 
Jjime na ang literal na kahulugan ay bullying o pang-aapi o pananakot. Ang pang-aapi o 
pananakot sa mga kaklase ay kasalukuyang lumalaganap sa mga estudyanteng nasa 
elementarya at mataas na paaralan sa bansang Hapon. Kadalasang biktima ng Jjime ang mga 
anak ng mag-asawang Hapon at Pilipina. Ang paggamit ng ljime sa halip na pang-aapi ng 
Jllga manunulat ng mga diyaryong pinag-aralan ay isang pagpapatunay ng pag-aakma ng 
kanilang istilo sa pagsusulat sa nais mabasa ng kanilang mambabasa. Mas naiiugnay ng mga 
mambabasa ang kanilang karanasan sa orihinal na salita kung ihahambing sa saling wika. Sa 
bahagi naman ng mga manunulat, nagpapakita ito ng pakikipag-ayon sa mga grupo ng mga 
Pilipino na nais niyang abutin sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat. 

Ang salitang Japayuki na ang literal na .kahulugan ay patungong Japan ay 
nagkaroon ng ibang kahulugan sa bansang Hapon habang ginagamit ito ng mga Pilipino. Ito 
ay tumutukoy sa mga babaeng entertainers na pumupunta sa bansang Hapon. Madalas itong 
lumitaw dahil alam ng mga manunulat na 93.5% sa mga taga-aliw ng nasabing bansa ay mga 
Pilipina. Upang iakma ang kfiliilang pakikipagkontak sa kanilang mga mambabasa, mas 
makahuiugan kung gagamitin nila ang salitang Japayuki. 

Ang salitang Omise ay panlabindalawa sa mga salitang kadalasang matatagpuan sa 
mga diyaryo at magasin. Nangangahulugan itong tindahan o di kaya'y bilihan subalit maaari 
rin itong tumukoy sa naytklab na pinagtatrabahuhan ng mga Pilipinong entertainers o taga
aliw. Sa katagalan, mas naging laganap ang paggamit ng salitang Omise sa pagtukoy ng mga · 
naytklab at para sa mga manunulat mas makahulugan at mas napapanatili nila ang mas 
epektibong pakikipagkomunikasyon kung gagamitin nila ang salitang Omise sa halip na 
tindahan o naytklab. 

Makikita sa pagsusuri na ang panghihiram ng mga salita ng mga manunulat mula sa 
wikang Hapon ay nakakapagbago at nagpapalawak sa wikang Pilipino. Mas nagiging 
epektibo ang daloy ng kontak at komunikasyon dahil sa pag-aakma ng tagahatid ng mensahe. 
Dahil kailangan ng mga Pilipino sa bansang Hapon na makibagay sa lipunang .kasalukuyan 
nilang ginagalawan, mas nakakabuti at naangkop para sa kanila ang manghiram at gumamit 
ng mga hiram na salita kasabay ng paggamit nila sa kanilang inang wika. Dahil dito, 
napapanatili ang sosyal na pakikipag-ugnayan at social status sa pagitan ng mga Pilipino. 

3.2.2 Mga Kategorya ng mga Salitang Pinakamadalas na Gamitin 

Bukod sa kultura at kaugaliang Hapon, ang mga salitang madalas ginamit ay 
napabilang sa edukasyon at lipunan. Ito ay nagpapakita at nagpapatunay lamang na taun-taon 
ang bilang ng pag-aasawa sa pamamagitan ng mga Hapon at Pilipino ay tumataas o 
dumarami. Ito ay nagpapakita rin kung gaano kahirap na hinaharap ng mga asawang Pilipino 
ang mga suliranin ukol sa pag-aalaga at edukasyon. ng mga anak at iba pang suliraning 
pampamilya. Ang salitang may. kaugnayan sa edukasyon ay maaaring gamitin nang walang 
pagbabago. Kung angmga ito ay babaguhin, maaaring ang mga ito ay hindi maintindihan at 
ang nagsasalita ay mahihirapan sa pagbibigay o paghahagilap ng tamang impormasyon. 
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Hindi akalain na ang mga salitang may kaugnayan sa labor o paggawa at ilegal na 
paniniraban ay hindi masyadong ginagamit. Ito ay nagpapakita lamang na ang bimoigyang 
pansin ng mga mambabasa ng mga diyaryo at magasin ay napalipat mula sa mga Pilipinong 
entertainers o taga-aliw patungo sa mga Pilipinong nakapag-asawa ng Hapon. 

4. KONGKLUSIYON 

Maraming uri ng Pilipino ang naniniraban sa bansang Hapon. Ang pamamaraan ng 
paglikom ng mga datos sa ganitong uri ng pananaliksik ay kailangang gawin pagkatapos 
ipangkat ang mga Pilipino sa bansang Hapon kahit man lamang sa dalawang grupo o 
kategorya. Ang unang grupo ay mga Pilipinong namamalagi sa bansang Hapon nang 
panandalian lamang (short term) at ang pangalawa ay mga Pilipinong may balak manirahan 
sa nasabing bansa. 

Pinag-aralan at sinuri ng papel na ito ang mga salita at pariralang Hapon na 
makikita sa mga Pilipinong diyaryo na tumutugon sa iba't-ibang pangangailangan ng mga 
Pilipinong komunidad sa nasabing bansa. Ginamit sa pagsusuri ang teorya ni Giles na speech 
accommodation theory. Sa pamamagitan ng teoryang ito, naipaliwanag na ang dahilan ng 
paghihiram ng mga manunulat sa wikang Hapon ay upimg maiakma ang kanilang istilo sa 
pagsusulat sa mga mambabasa ng kanilang diyaryo at upang maging mas mabisa ang daloy 
ng komunikasyon sa pagitan ng mga Pilipino. Masasabi rin natin na ang mga salitang 
madalas gamitin tulad ng Nihongo, Kanji, Gambaru, Yakuza at iba pa ay napasali at naging 
bahagi na rin ng bokabular}'ong Pilipino. Subalit, maaaring may marami pang mga salita na 
ginagamit at naging bahagi na rin ng wikang Filipino na hindi naitala sa ulat na ito. 

Sa pananaliksik na ito, naglikom at nagtipon ako ng mga datos mula sa dalawang 
diyaryo at isang magasin na nababatay sa nakasulat na wika. Subalit totoo na may mga salita 
at parirala sa wikang Hapon na madalas lumitaw at gamitin sa pag-uusap sa wikang Filipino. 
Isa pang karagdagang pananaliksik na nababatay sa pagsusuri ng mga pangungusap 
(discourse analysis) ang maaaring gawin upang isang mas detalyado at kumpletong resulta 
mula sa nakasulat at binibigkas (spoken) na wika ang matutuklasan at mapag-aaralan. 
Makakatulong din sa pagpapalawak ng pag-aaral na ito kung susuriin at pag-aaralan din kung 
saang konteksto at kung paano ginagamit ang mga salitang Hapon na kadalasang mababasa 
sa mga nabanggit na diyaryo. 
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APENDIKS A 

Talabanayan 1 Bilang ng Pilipinong Nakarehistro (Ayon sa Taon) 

1986 18,897 
1987 25,017 
1988 32,185 
1989 38,925 
1990 49,092 
199.1 61,837 
1992 62,218 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

73,057 
85,968 
74).97 
84,509 
93,265 

105,308 

Pinagkunan: 1998 Immigration Bureau, Ministry of Justice of Japan Association 

Talabanayan 2 Bilang ng mga Dayubang Nakarehistro (Ayon sa Taon) 

1994 1995 1996 1997 
Hilaga at Timog 676,793 666,376 657,159 645,373 
Korea 
Tsina 218,585 222,991 234,264 252,164 
Brazil 159,619 176,440 201,795 233,254 
Pilipinas 85,968 74,297 84,509 93).65 
Aiilerika 43,3i0 43,198 44,168 43,690 
Peni' 35,382 36,269 37,099 40,394 
Iba pa 134,344 142,800 156,142 174,567 
Kabuuan 1,354,011 1,362,371 1,415,136 1,482,707 . . .. 

Pmagkunan: 1998 Statistics on Registered Foreign Nationals, Japan Immigration Association 

Talahanayan 3 Kategorya ng mga Pilipinong Nakarebistro (Ayon sa Taon) 

1994 1995 1996 1997 
Asawang 36,435 3 9,909 42,521 44,545 
Hap on 
Entertainer 30,464 12 380 16,814 18,954 
Permanente 2,956 4,120 5,936 8,111 
Naniniralian 4,006 4,740 5,584 6,751 
nang matae:al 
Pansam1111talang 3,680 4).60 3,845 4,311 
nlll!dalaw· 
Trainee 1,696 1,718 1,981 2,115 
Mgaibapa 6,731 7,170 7,828 8,478 
Kabuuan 85,968 74).97 84,509 93,265 

Pmagkunan: 1998 Statistics on Registered Foreign Nationals, Japan Imnugrat1on Assoc1at1on 

1998 
638,828 

272,230 
222,217 
105,308 

42,774 
41,317 

189,442 
1,512,116 

1998 
45,619 

24,278 
10,617 
8,358 

4,972 

2,122 
9,315 

105,308 

Talahaoayan 4 Bilang ng mga Pilipinong Nakarebistro Batay sa Edad (Disyembre, 1998) 

Lalaki Babae Lalaki Babae 
0-4 1,312 1,360 45-49 810 1,399 
5-9 1,060 1,175 50-54 367 597 
10-14 726 885 55-59 138 238 
15-19 736 926 60-64 63 124 
20-24 1,452 9,624 65-69 27 69 
25-29 2,519 28,751 70-74 38 26 
30~34 2,821 28,040 75-79 24 7 
35-39 2,233 12,293 so~ 8 11 
40-44 1,329 4,120 Kabuuan 15,663 8 9,645 

Pinagkunan: 1998 Statistics on Registered Foreign Nationals, Japan Immigration 
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Talabaaayan 5 Bilang ng mga Asawa ng Hapon (Ayon sa Nasyonalidad) 

1994 1995 1996 1997 1998 Porsivento 
Brazil 95,139 99803 106 665 113,319 98823 
Tsina 35,058 37,310 39,948 43,714 45,913 
Pili1>inas 36,435 39,909 42.521 44,545 45,619 
HihU?a at Timoe: Korea 21,750 21,385 21,090 20,738 21078 
Peru 10,784 11,222 11,293 11,309 10,522 
Mgaibapa 32,395 34,752 37,330 40,850 42,889 
K.abuuan 231,561 244,381 258,847 274,475 264,844 .. 

Pmagkunan: 1998 Statistics on Registered Foreign Nationals, Japan Immigration Association 

Talabanayan 6 Bilang ng mga Dayubang llegal na Naniniraban sa Bansaag Hapon ( Hulyo 1, 1999) 

Status of Residence 
Nasyonalidad Kabuuan Pansamantalang Entertainer Estudyante College Trainee 

pagdalaw (na nasa mababa Student 
atmataas 

na paaralan) 

Hilagaat 63,848 7,563 48 804 844 48 
TimogKorea 
Pilioinas 39,235 21,147 12,125 500 69 553 
Tsina 36,077 8,736 200 9,729 4,324 1,41 

0 
Thailand 26,546 25,196 45 190 51 301 
Peru 10,263 7,919 4 1 5 13 
Malaysia 9,763 9,566 5 27 71 15 
Taiwan 9,429 8,981 12 9 14 10 
Iran 6,524 6,409 l 6 4 4 
Myanmar 5,304 4,601 4 467 100 46 
Indonesia 4,906 4,411 18 6 16 214 
Barutladesh 4,625 4,026 4 225 129 69 
Pakistan 3,931 3,685 26 31 7 16 
Mgaibaoa 47,970 38,154 789 272 197 624 
Kabuuan 268,421 200,388 13,281 12,267 5,837 3,323 

Pinagkunan: Immigration Bureau, Ministry of Justice of Japan 

39 

37.3 
17.3 
17.2 
8.0 
4.0 

16.2 
100.0 

Mgaiba 
pa 

4,541 

4,841 
11,684 

757 
2,321 

79 
403 
100 
86 

241 
172 
166 

7,934 
33,325 
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APENDIKS B 

Ang Listahan ng mga Salita at Pariralang Hapong Nakahanay Ayon sa Kalimitan ng 
Gamit 

Bilang Salita o Parirala Kalimitan ng gamit 
NJHONGO 59 
< NJHONGO 28 NJHONGGO 24 
NIPPONGO 2 MAG-NJHONGGO 3 
MAG-NJHONGO 2 > 

2 KANil 16 
3 GAMBARU 13 

<GAMBATIE4 GAMBARE 2 
GAMBARIMASU l GAMBAITE-KUDSAI l 
GANBARU I GANBAITE 2> 
MAG-GAMBAITE 1 NAG-GAGAMBAITE l> 

4 GAillN 12 
5 YAKUZA 10 
6 JJIME 8 

<JJIME 7 INilJIME I> 
7 JAPAYUKI 6 

8 KARAOKE 6 
<KARAOKE 5 NAKJKJPAG-KARAOKE 1> 

9 KIMONO 6 

< KIMONO 5 NAKA-KIMONOJ~ 
JO NIKKEi-JIN 5 

<NIKKEi-JIN 3 NlKKElilN 2> 

II OKUSAN 5 
12 OMISE 5 
13 lKEBANA 4 

14 NJHONGO-GAKKO 4 
NIHONGGO-GAKKO l 
<NJHONGO-GAKKO 2 
NIHONGGO-GAKKO l 
NJHONGGO-GAKKOH I> 

15 OKONOMIY AKI 4 

16 SEIBO 4 
<SEIBO 2 0-SEIBO 2> 

17 SEMPAI 4 
<SEMPAI 2 SENPAI 2> 

18 SUMO 4 
19 UNDO KAI 4 

<UNDOKAI 3 UNDOHKAI I> 
20 YOCHIEN 4 
21 YOME 4 

22 ARIGATO 3 
<ARIGATO l 
ARIGATO-GOZAlMASHIT A 1 
OOMO-ARIGATO-NE 1> 

40 

Kabulugan (Ingles / Filipino) 
n. the Japanese language / wikang Hapon 

n. Chinese character / titik ng wikang lntsik 
v. do one's best / magsumikap, pagbutihin 

n. foreigner / banyaga, dayuhan 
n. Japanese gangster / Yakusa 
n. bullying / pang-aapi, pananakot 

n. female migrant workers coming to 
Japan / Japayuki 

n. karaoke / karaoke 

n. kimono/pambansang damit ng bansang 
Hapon 

n. Japanese-'"", ""'Of Japanese descent/ taong 
mula sa lahing Hapon 

n. wife / maybahay 
n. store, night club/ naytklab 
n. flower arrangement/ pag-aayos ng 

bulaklak 
n. Japanese language school/ eskwelahan 

para sa pag-aaral ng wikang Hapon 

n. a kind of food/ isang uri ng pagkain 
n. year-end gift/ regalong ibinibigay a 

katapusan ng taon 
n. senior, elder/ nakatatanda 

n. sumo wrestling/ sumo 
n. field day, sports day/ palakasan 

n. kindergarten/ kindergarten 
n. daughter-in-law, bride, wife/ manugang na 

babae, babaeng bagong kasal, maybahay 
"Thankyou." / "Salamat." 



PAGBABAGO NG WIKA 

23 ARUBAITO 3 n. part-time job/ pansamantalang 
<ARUMAITO 3 NAKAKAPAG-ARUBAITO l> hanapbuhay 

24 FURUSATO 3 n. one's home, one's hometown/bayang 
sinilangan 

25 HANABI-TAIKAl 3 n. fireworks display/ pagtatanghal ng mga 
paputok 

26 HIRAGANA 3 n. Japanese character/ titik ng wikang Hapon 
27 GENKI 3 a fine, well/ mabuti 
28 KARA YUKI-SAN 3 n. Japanese women who went abroad to earn 

money/ mga Haponesang 
nangibang-bansa upang kumita ng pera 

29 KOK UGO 3 n. national language, lesson for Japanese 
language/ wikang pambansa 

30 KOSEKI 3 n. family register/ rekord ng mga mi}":mbro 
ngpamilya 

31 KOSEKI-TOHHON 4 n. complete copy of one's family registration 
<KOSEKI-TOHON 2 KOSEKI-TOHHON 1 /kompletong kopya ng 
KOSEKITOHON I> rekord ng mga miyembro ng pamilya 

32 OFURO 3 n. bath, bathroom/ paliligo, banyo 
<OFURO 2 MAG-OFURO l> 

33 0-MIKOSHI 3 n. portable shrine/ altar na binubuhat tuwing 
maypista 

34 OKASAN 3 n. mother, mom/ina, nanay 
35 ONBU 3 n. carrying a baby on one's back/ 

<ONBU 1 NAKA-ONBU 1 pagkakarga ng bata sa likod 
PAG-ONBU l> 

36 ON SEN 3 n. hotspring/hotspring 
<ONSEN 2 PAG-0-0NSEN l> 

37 ORIGAMI 3 n. the art of folding paper into various shape 
/ sining ng pagtitiklop ng papel sa iba't-
ibanghugis 

38 PACHINKO 3 n. vertical pinball machine/ sugal na 
ginagamitan ng pinball 

39 SAKE 3 n. Japanese rice wine/ tradisyonal na alak ng 
Hapon 

40 SAYONARA 3 "Good-bye." /"Paalam." 
41 SENSEi 3 n. teacher/ guro 
42 SHOHCHUH 3 n. cheap distilled spirits/ mumurahing alak 

<SHOCHUH 1 SHOHCHUH l 
SHOUCHUUl> 

43 SOB 3 n. buckwheat noodle/isang uri ng pansit ng 
Hapon 

44 YAKYU 3 n. baseball/baseball 
<YAKYU 1YAKYUH1 MAG-YAKYU l> 

45 ATSUl 2 a. hot/ mainit 
<ATSUl-NE 1 ATUl-DESU-NE l> "It's hot, isn't it?" /"Mainit, ano?" 

46 AWAOOORI 2 n. Awa dance/isang uri ng sayaw sa Shikoku 
Island 

47 BAKA 2 a stupid, foolish, silly/ tanga, gago 
48 BENTO 2 n. boxlunch/baon 
49 BONENKAI 2 n. }'\:af-end party/ parting ginagawa sa 

<BONENKAI l BOUNENKAl l> katapusan ng taon 
50 CHOCHIN 2 n. (paper) lantern/ parol 
51 CHUGAKKO 2 n. junior high school/junior high school 
52 DEPAATO 2 n. department store/ department store 
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53 ENKA 2 n. popular Japanese lyrical song/kantang 
Hapon 

54 FUTON 2 n. a set of Japanese mattrss and quilts used as 
a bed and placed on the tatami floor / 
makapal na kumot na ginagamit na 
pansapin at pantakip 

SS GAIKOKUJIN 2 n. foreigner/ dayuhan 
S6 GOMEN-NASAI 2 "Excuse me.", "I'm sorry." / "Paumaohin 

<GOMEN·NASAI 1 GOMEN-NASAI l> po" . , 
"Patawad po." 

S1 HANABI 2 n. fireworks/ paputok 
58 HIMA 2 n. time, leisure/libreng oras 
59 HO KEN JO 2 n. health center/ health center 
60 IN AKA 2 n. countryside/ probinsya 
61 IZAKAYA 2 n. bar, pub, beer·house/inuman 
62 JOYA-NO-KANE 2 n. literalJy the watch-night bell/kampanang 

tinutugtog sa katapusan ng taon 
63 JUOO 2 n.judo/judo 
64 JUKU 2 n. review school for students studying for 

<JUKU 1 NAG-JUKU l> entrance examinations 
/ eskuwelahan para sa mga estudyanteng 
naghahanda para sa entrance exam 

65 KADOMATSU 2 n. New Year's decorative/ dekorasyon para 
sa bagong taon 

66 KAMP AI 2 n. toast/ pagtatagayan 
67 KARATE 2 n. karate / karate 
68 KENOO 2 n. Japanese fencing with bamboo swords/ 

marshal arts na ginagamitan ng espad8'lg 
Hapon 

69 KOHAI 2 n. one's junior, young person/ nakababata 
<KOHAI 1 KOHAI l> 

70 KOI 2 n. carp/ karpa 
71. KOKUSAI-KEKK.ON 2 n. international marriage/ international 

marriage 
72 KOMBU 2 n. seaweed/halamang dagat 

<KOMBU I KONBU l> 
73 KOMINKAN 2 n. public hall, community center/ community 

center 
74 KU-YAKUSHO 2 n. ward office/ ward office 

<KU-YAKUSHO l,KUYAKUSHO l> 
15 MAMA-SAN 2 n. female manager or head of hostesses 

/ pinunong babae sa naytldab 
76 MANG A 2 n. cartoon, comics/komiks 
77 MANSHON 2 n. condominium/ condominium 

<MANSHON 1 MANSION I> 
78 MOCill-TSUKI 2 n. rice cake making/ paggawa ng rice cake 
79 MONBUSHO 2 n. the Ministry ofEducation /Ministri ng 

EdukE)'on 
80 MUKAEBI 2 n. a sacred fire to welcome departed souls 

home/banal na apoy para salubungin ang 
mga kaluluwa 

81 NAKAMA 2 n. friend, company, companion / kasama 
82 NATSU 2 n. summer/tag-init 
83 NATSU·MATSURI 2 n. summer festival/ pista tuwing tag-init 
84 NATTO 2 n. fermented soybeans/ pinaasim na 

soybeans 
85 NISS EI 2 n. Nisei / pangalawang henerasyon 
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86 0-BON 2 n. the Bon Festival/ pistang pinagawa sa 
kalagitnaan ng Agosto 

87 ODEN 2 n. a kind of food/ isang uri ng pagkain 
88 OL 2 n. office ladies/ mga babae sa opisina 
89 OSOBA·YA 2 n. noodle restaurant/ restoran ng pansit 
90 OTOSHIDAMA 2 n. New Year's present [gift] /perang 

ibinibigay tuwing bagongtaon 
91 RAMEN 2 n. Chinese(-style) soup noodle/ pansit-Intsik 

namay sabaw 
92 SAK URA 2 n. cherry blossom/ cherry blossom 
93 SASHIMI 2 n~ sashimi, thinly sliced raw fish / sashimi 
94 SENMON-OAKKO 2 n. specialist [professional] school/ paaralang 

bokasyonal 
95 SHA CHO 2 n. president/ presidente 
% SHINKANSEN 2 n. the Shinkansen, bullet train/bullet train 
97 SHINTO 2 n. Shintoism/ relihiyong Shinto 
98 SHIYAKUSHO 2 n. city office/ tanggapang panlunsod 
99 SHO-OAKKO 2 n. elementary school/ mababang paaralan 
100 SHUGAKU-RYOKO 2 n. school excursion/ ekskarsyon ng paaralan 

<SHUGAKU-RYOK1 1 SHUGAKU·RYOKOH l> 
101 SUSHI 2 n. sushi/ sushi 
102 TAKO-YAK! 2 n. a kind offood/isang uri ng pagkain 
103 TANABATA 2 n. the seventh (night) of July, the double-

seven day, the festival of 
Vega/ ikapitong gabi ng Hulyo 

104 TSUYU 2 n. the rainy season/ tag-ulan 
105 YAKlNlK.U 2 n. roasted [broiled; grilled ] meat/ inihaw na 

kame 
106 YATAI 2 n. stand, stall, booth/ maliit na kainang 

palipat -lipat 
107 ABURAKKOI a. oily, fatty/ mamantika 
108 AJI-NO-MOTO n. a kind of seasoning/ Aji-no-moto 
109 AJISAI n. hydrangea/ mil tlores 
110 AKA-CHAN n. baby/ sanggol 
111 ASOBI n. play, amusement/ taro 
112 ASOBl·IKU·KA "Shall we go out and play?" / "Lalabas ba 

tayo?" 
113 ASSHIKUN n. a man who sees a woman home /lalaking 

tagahatid sa babae 
114 ATAMA-OA·Il a. intelligent/ matalino 
115 ATARIMAE-JA-NAI n. natural, of course/ natural, syempre 
116 BO KIN n. fund-raising /fund-raising 
117 BON-ODOR! n. the Bon Festival dance/ sayaw na para sa 

Bon Festival 
118 BONUS n. bonus/bonus 
119 BOSHI n. hat, cap/ sumbrero 
120 BUNKA-IIN n. one who takes charge in all cultural 

activities/ tagapangasiwa ng aktibidades-
na pangkultura 

121 CALPIS n. a kind of soft drink/ pangalan ng inumin 
122 CHA-NO-YU n. the Japanese tea ceremony/ seremonyang 

paghahanda ng tsaa 
123 CHANKO-NABE n. sumo wrestler's traditional dish offish, 

meat and vegetables cooked together in 
the soup/ pagkain ng mga sumo wrestler 

124 CHIKAN n. molester/lalaking nagtsatsansing 
125 CHOKA·TAIZAI n. overstaying/ ilegal na pagtigil 
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126 CHOTTO-MA TIE-KUDASAI "Please wait for a while." / "Sandali lang 
po." 

127 CHUH-HAI n. a brand of cheap distilled spirits 
mixed with soft drinks etc./isang uri 
ng mumurahing alak 

128 CHUH GEN n. midyear gift/ regalong ibinibigay sa 
kalagitnaan ng taon 

129 DAIGAKU-NIBU n. night class for college students / 
panggabing pag-aaral ng mga 
estudyanteng nasa kolehiyo 

130 DAIKAN n. the greater cold, the cold season/ 
pinakamalamig na panahon 

l31 DE-GOZAIMASU polite expression/ho,po 
132 DENKI n. electricity/kuryente 
133 DENWA n. telephone/ telepono 
134 OOHYO n. sumo wrestling ring/ pinliglalabanan ng 

mga sumo wrestler 
135 OORYOKU n. effort/ pagsisikap 
136 EKIBEN n. railroad box lunch / baong nabibili sa mga 

est&yon ng tren 

137 ENSOKU n. excursion, field trip/ ekskarsyon 
138 ETTOO i. let me see, well/ e, buweno 
139 FUKEIKI n. depression, recession/ kagipitan sa 

ekonomiya 
140 FURIGANA n. kana written or printed at the side or on 

top of kanji to indicate the latter's 
reading/ letrang sinusulat sa ibabaw ng 
kanji upang ipakita ang pagbasa nito 

141 FUTSU a common, ordinary/ ordinaryo 
142 GAlJIN-BOCHI n. foreigners ' cemetery/ sementeryong 

pandayuhan 
143 GAIKOUJIN-SEITO n. foreign student/ estudyanteng banyaga 
144 GAKKO n. school/ eskuwelahan 
145 GAKKYU-IlN n. class president/ presidente ng klase 
146 GAKKYU-KAICHO n. chairman of class/ tagapangulo ng klase 
147 GAKKYU-NISSHI n. class diary/ talaarawan ng klase 
148 GAKUGEI-KAI n. student theatricals and concerts/ 

pagtatanghal ng palabas ng mga 
estudyante 

149 GEINO-JIN n. entertainer, performing artist / artista 
150 GEMBA n. (construction) site /lugar na 

pinagtatrabahuhan 
151 GETA n. Japanese wooden clogs/ sandalyang gawa 

sakahoy 
152 GIRICHOKO n. chocolate which a woman gives to a man 

on on Valentine's day just for 
formality/ tsokolateng ibinibigay ng 
babae sa lalaki tuwing Araw ng 
mga Puso na walang kasamang kahulugan 

153 GIRIHOW AITO n. a gift in return for a girichoko/ regalong 
isinusukli ng lalak:i sa bablll: para sa 
girichoko 

154 GOCIIlSOSAMA "Thank you for the lovely meal." /''Busog 
na po Salamat." 

155 GOG YOU n. one of the seven spring herbs/ isa sa 
pitong halamang tumutubo tuwing 
tagsibol 

44 



PAGBABAGO NG WIKA 

156 GO HAN n. cooked rice/ kanin 
157 GOKUROSAMA-DESIDTA "1bank you very much for your trouble." 

/"Salamat sa nagawa mo." 
158 GO MENN ASAI "Excuse me.", "I'm sorry." /"Patawad 

po." 
159 GOMI n. trash, garbage/ basura 
160 HADE a. showy, gaudy/ matingk:ad 
161 HAGAKI n.postcard/ postcard 
162 HAIGUSHA-BIZA n. spouse visa/bisa para sa asawa 
163 HAKOBERA n. one of the seven spring herbs / isa sa mga 

pitong halamang tumutubo tuwing 
tagsibol 

164 HANA n. flower/ bulaldak 
165 HANKO n. seal, stamp/ pantatak 
166 HARU-BASHO n. spring tournament/ tomeo ng sumo tuwing 

tagsibol 
167 HASH! n. chopsticks/ tsapstiks 
168 HATSUMODE n. paying one's first visit of the year to the 

shrine/ unang pagdalaw sa templo sa 
bagongtaon 

169 HIKAE n. copy/ kopya 
170 HIKlDEMONO n. present/ regalong ibinibigay sa bisita ng 

bagong kasal 
171 HIKKOSHl-SOBA n. noodle for moving-in/ pansit na kinakain 

sa paglipat ng bahay 
172 HIROH-EN n. wedding reception/ resepsyong 

pangkasal after a long time/ 
173 HISASHIBURI pagkatapos ng mahabang panahon 
174 HOGOSHAKAI n. parents and teachers meeting/ miting ng 

PTA 
175 HOHRENSOH n. spinach/ spinats 
176 HOIK.UEN n. day care center, day nursery/ day care 

center 
177 HOKEN n. health and life insurance/ seguro sa buhay 

at pangkalusugan 
178 HOMU-SHO n. the Ministry of Justice/ Ministri ng 

Katarungan 
179 HONTO-NI-TANOSHIMIMASIDTA "I really enjoyed." / "Nag-enjoy ako." 
180 HOSHONIN n. guarantor/ tagapanagot 
181 HOTOKENOZA n. one of the seven spring herbs/ isa sa 

pitong halamang tumutubo tuwing 
tagsibol 

182 HOYKUEN n. day care center, day nursery/ day care 
center 

183 IE n. house/bahay 
184 IKKI-NOMI n. chug-a-lug/ pag-ubos ng alak sa isang 

higop 
185 !MEIJI n. image/imahe 
186 IRRASHAIMASE "May I help you?" /,;Ano ang 

maipaglilingkod ko sa inyo?" 
187 ISOGASHll a. busy/ abala 
188 IZANAGI n. a god in Japanese mythology / diyos sa 

mitolohiyang Hapon 
189 IZANAMI n. a goddess in Japanese mythology/ diyosa 

sa mitolohiyang Hapon 
190 nsHIN n. earthquake/ lindol 

45 



OUE 

191 JUG YO n. class/ldase 
192 JUMIN-HYO n. resident card/ sedula 
193 JUSHOKU n. the chief priest of a Buddhist temple 

/ monghe sa templo ng Budismo 
194 KAI n. shellfish/kabibe 
195 KAISHA n. company / kompanya 
196 .KAKKOI a. cool, groovy, neat/ may itsura 
197 K.AKURE-K.IRISJilTAN n. crypto-Christian/ tagong Kristiyano 
198 KAMABOKO n. fish sausage/ pagkaing yari sa isdang 

minasa 
199 KAMI n.god/diyos 
200 KAMISAMA n. god/ diyos 
201 KANI-SAUSAGE n. crab sausage/ pagkaing yari sa alimasag na 

minasa 
202 KARAOKE-BOX n. karaoke booth/KTV 
203 KASOBA n. crematory/ sunugan ng bangkay 
204 KASUJIRU n. a sake-lees soup/ sabaw ng gawa sa tira sa 

paggawa ng sake 
205 KATAKANA n. a kind of Japanese character/ titik ng 

wikang Hapon 
206 KAWAI a. pretty, cute/kyut 
207 KEIB A n. horse racing/karera ng kabayo 
208 KEIDANREN n. the Federation ofEconomic Organization 

/ Federation of Economic Organization 
209 KEIROO-NO-Hl n. respect-for-the-Aged Day/ Araw ng mga 

Matatanda 
210 KEITAI n. cellular telephone/ cellphone 
211 KEKKON"SHIKI n. wedding ceremony/ seremonya ng kasal 
212 KENSHUSEI n. trainee/ taong nagsasanay sa trabaho 
213 KIKEN a. dangerous/ delikado 
214 KIKOKU-SHIJO n. returnee student/ estudyanteng balikbayan 
215 KIKU n. chrysanthemum/ chrysanthemum 
216 KIMOCHl n. feeling, thought/ damdamin, pakiramdam 
217 KING YO n. goldfish/ goldfish 
218 KIRAl a. disgusting, disagreeable/ ayaw 
219 KITANAl a. dirty/ marumi 
220 KIT SUI a. hard, demanding/ mahirap 
221 KO BAN n. police box/ istasyon ng pulis 
222 KODOMO-NO-Hl n. Children's day/ Araw ng mga Bata 
223 KOEN n. park/ parke 
224 KOGYO-KA n. department of technology/ departamento 

ng teknolohiya 
225 KOHKOH-YAKYUH n. senior high school baseball/baseball ng 

senior high school 
226 KOHO-IlN n. public relation officer/ opisyal na 

tagapangasiwa ng ugnayangpangmadla 
227 KOKO-NI-SACHI-ARI n. the title of an old Japanese song/isang 

lumang kantang Hapon 
228 KOKUSAI-JIN n. a cosmopolitan, a citizen of the world / 

taong may pandaigdigang kaalaman 
229 KOKUSAIKA n. internationalization/ internasyonalisasyon 
230 KOSEKJ-SHOHON n. personal registration/kumpletong 

rekord ng mga miyembro ng pamilya 
231 KOTATSU n. a foot warmer with a quilt over it /isang 

kagamitang pampainit ng katawan 
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232 KOTEN n. the Japanese classics/ mga klasikong 
literatura ng Hapon 

233 KOTO-OAKKO n. senior high school/ senior high school/ 
234 KOUCIIlSHO n. prison, jail/bilangguan 
235 KUDASAI n. "Please give me-", "Please-" / 

"Paki,..._,,, 

236 KYOOI-RIKON-TODOKE n. notice of mutually agreed divorce/ 
pagpapaalam ng napagkasunduang 
diborsiyo 

237 KYUSHOKU n. school meal [lunch] / rasyon sa 
eslruwelahan 

238 MAG.OHA YOO-GOZAIMASU v. say good morning/bumati ng magandang 
umaga 

239 MAKl-ZUSHI v. rolled sushi/ sushing nakabalot sa nori 
240 MAKUNOUCHI n. Japanese style lunch box/ baong istayl 

Hapon 
241 MANZAI n. comic dialog/ nakatutuwang diyalogo ng 

mga komedyante 
242 MATA-AIMASHO "See you again." /''Hanggang sa muling 

pagkikita." 
243 MATSU-NO-UCHI the New Year Week/ Linggo ng Bagong 

Taon 
244 MA WARI-SUSHI n. revolving sushi bar/ umiikot na sushi bar 
245 MESSHIKUN n. a man who treats his girlfriend/lalaking 

naglilibre sa babae 
246 MIMOTO-HOSHOSHO n. certificate of personal reference/ 

katibayan ng personal na 
pagkakakilanlan 

247 MINA-SAN-ITSUMO-OGENKl-DE n. "Good luck to all of you.", "I hope 
everybody will be getting along well." 
/"Sana !aging nasa mabuti kayong 
kalagayan." 

248 MIR.IN n. sweet rice wine [sake] for cooking / 
matamis na pampalasa sa pagluluto na 
gawa sa rice wine. 

249 MISO n. miso, soybean paste/ miso 
250 MITSUGUKUN n. a man who gives money or gifts to a girl 

/ lalaking nagbibigay ng pera o regalo sa 
babae 

251 MOCH! n. rice cake/.rice cake 
252 MOSHl-MOSHI "Hello."/ "Hello." 
253 MURA n. village/ nayon 
254 MUTSUKI n. gathering month/ buwan ng pagtitipon 
255 MY-HOME n. one's own house/ sariling bahay 
256 NABE-RYORI n. one-pot dish cooked right at the table/ 

pagkaing niluluto sa harapan ng lrumakain 
257 NAGASHI n. sink/lababo 
258 NAKODO n. matchmaker 
259 NAMA araw/ hilaw 
260 NANAKUSAGAYU n. rice porridge cooked with the seven 

spring herbs/lugaw na may 
pitong halamang tumutubo tuwing tagsibol 

261 NAZUNA n. a plant called shepherd's purse/isa sa 
pitong halamang tumutub tuwing tagsibol 

262 NENGAJO n. New Year card/ kard na pambagong taon 
263 NENKlN n. pension/ pensiyon 
264 NICCHOKU n. day duty/ tunglrulin sa araw 
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265 NllION-JIN 
266 NllIONGO-CEN1ER 

267 NllIONGO-CLASS 

268 NllIONGO-KYOIN 

269 NilIONGO-NORYOKU-SHIKEN-IKKYU 

270 NllIONSHU 
271 NUIKAI 
272 NIKKEDIN-KAI 

273 NINCIIl 
274 NINGEN 
275 NINJA 

276 NOHZEI-SHOMEISHO 
277 NORI 

278 NYUKAN 
279 NYUUGAK.USHIKI 

280 0-ICill-GO-NANA 

281 OBAHSAN 
282 OBASAN 
283 OBATARIAN 

284 OBENTO 
285 OBON 
286 OBOSAN 

287 OFUK.URO-NO-AJl 

288 OJIISAN 
289 OKlNASAI 
290 OKURIBI 

291 OMIAI 

292 OMIKOSill 

293 OMISOKA 

294 ON 
295 ONI 
296 ONIGIRI 
297 OOKURISIIlMASU 

298 OSOSHIKI 
299 OYUGI-KAI 
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n. Japanese people/ mga Hapones 
n. Japanese language center/ sentro ng 

wikang Hapon 
n. Japanese language class/ klase ng wikang 

Hapon 
n. Japanese language teacher/ guro ng 

wikang Hapon 
n. Japanese language proficiency test 

grade l / pagsusulit sa karunungan ng 
wikang Hapon sa pinakamataas na antas 

n. rice wine/ rice wine 
n. second party/ pangalawang salu-salo 
n. association of Japanese descent/ 

asosasyon ng may lahing Hapon 
n. recognition/ pagkilala 
n. human being/ tao 
n. man engaged chiefly in espionage using the 

art of ninjutsu/ ninja 
n. income tax return/income tax return/ 
n. nori laver, dried laver/ pinatuyong 

halaman-dagat 
n. the Immigration Bureau/ lmigrasyon 
n. opening ceremony/ seremonya sa 

pagbukas ng pasukan 
n. a kind of epidemic disease/isang uri ng 

epidemik 
n. grand mother, old woman/ Iola 
n. elderly woman/ nakatatandang babae . 
n. an obsolete word which means an elderly 

woman / isang lumang salitang 
nangangahulugan ng nakatatandang 
babae 

n. boxlunch/ baon 
n. the Bon Festival/ ang Bon Festival 
n. Buddhist priest/ monghe sa templo ng 

Budisrno 
n. the taste offood cooked by one's mother 

/ lasa ng pagkaing niluto ng sariling ina 
n. grandfather, old man/ lolo 
v. Getup! / Gising! 
n. a bonfire for escorting the spirits of the 

dead/ apoy na naghahatid sa mga 
kaluluwa 

n. a meeting with a view to a marriage 
/ pagtatagpo para sa pag-aasawa 

n. Japanese portable shrine/ altar na 
binubuhat 

n. New Year's Eve/ Bisperas ng Bagong 
Taoo 

n. obligation/ utangnaloob 
n. detnon/ dernonyo 
n. rice ball/ rice ball 

" I will take you home." /"lhahatid ko po 
kayo." 

n. funeral / libing 
n. children's play/ dula ng mga bata 
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300 RANOOSERU n. school satchel/bag na kinakarga sa likod 
ng mga estudyante 

301 REN' AI·KEKKON n. love match marriage/ pag-aasawa na batay 
sa pagmamahal 

302 RENRITSU·SEIKEN n. coalition government / pamahalaang 
kinasasapian ng iba't· ibang partido 

303 RIKAI-DEKlNAI n. can't understand / hindi maintindihan. 
304 RIKKA n. the first day of summer / unang araw ng 

tag-init 
305 RIKON-TOOOKE n. notice of divorce/ pagpapaalam ng 

diborsiyo 
306 RlNGO-USAGI n. a kind of desert contained in box lunch / 

hiniwang mansanas na kasama sa baon 
307 RlSAI-SHOMEI n. certificate of suffering from a 

calamity/ katibayan ng 
paghihirap dahil sa kalamidad 

308 ROMAJI n. Roman letters/ letrang Roman 
309 RONIN n. high school graduate who is waiting 

for another chance to enter a college 
/ estudyanteng nagtapos ng high school 
na umuulit sa pagkuha ng entrance exam 

310 RYOGAEHIN n. a thing to be exchanged/ bagay na 
ipagpapalit 

311 RYOGAFJO n. an exchange house/ lugar na 
pinagpapalitan ng bagay 

312 RYUGAKUSEl n. student staying abroad/ estudyanteng nasa 
ibangbansa 

313 SAMURAI n. Japanese warrior/ mandirigmang Hapon 
314 SANGI-IN n. the House ofCouncilors/ Kapulungan ng 

mga Kasangguni 
315 SANJIKAI n. third party/ pangatlong salu-salo 
316 SANKAN n. visiting a class at work/ pagdalaw sa isang 

klaseng nag-aaral 
317 .SANSEI n. third generation/ pangatlong henerasyon 
318 SEJJINSHIKI n. coming-of-age ceremony/ seremonyang 

pan de bu 
319 SEKININ n. responsibility/ responsibilidad 
320 SEKU-HARA n. sexual harassment/ sexual harassment 
321 SERl n. one of the spring seven herbs, Japanese 

parsley/ isa sa pitong 
halamang tumutubo tuwing tagsibol 

322 SETSUBUN n. the beginning of spring/ umpisa ng 
tagsibol 

323 SHICHI-00-SAN n. festival day for boys of three and five 
and girls of three and seven/ pista 
para sa mga batang lalaking may edad 
na tatlo at lima at mga batang babaeng 
may edad na tatlo at pito 

324 SHIITAKE n. shiitake (mushroom) / isang uri ng kabuti 
325 SHIMBOKUKAI n. social gathering/ pagtitipon para sa 

pakikipagkaibigan 
326 SHIMBUN n. newspaper/ diyaryo 
327 SHIMEKAZARI n. new year decoration/ ~korasyon para sa 

bagongtaon 
328 SlilNDAN·SHOMEI-SHO n. medical certificate/ katibayang medikal 
329 SHINNENKAI n. New Year's party/ salu-salo sa Bagong 

Taon 
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330 SHINSATSU n. medical examination/ pagpapatingin sa 
doktor 

331 SIDTSUREI-SHIMASU "I must be going." /" Aalis na po ako." 
332 SIDWASU n. the year end/katapusan ng taon 
333 SHIZEN n. nature/kelikasan 
334 SH ODO n. calligraphy / keligrapiya 
335 SHOOATSU-SANGANICID n. the first three days of a new year/ unang 

tatlong araw ng bagong taon 
336 SHOO YO-KA n. department of commerce/ departamento 

ng komersiyo 
337 SHOHGATSU n. the New Year/ Bagong Taon 
338 SHOHON n. certificate/ katibayan 
342 SHOTEN n. store/ tindaban 
343 SHOTENGAI n. shopping district/ lugar na may maraming 

tindahan 
344 SHUFU n. house wife/ maybahay 
345 SHUGI-BUKURO n. special envelop for gift/ sobreng 

nilalagyan ng perang panregalo 
346 SHUGI-IN n. the House ofRepresentatives/ Kapulungan 

ng mga Kinatawan 
347 SHUll n. calligraphy / kaligrapiya 
348 SHUKUDAI n. homework/ takdang-aralin 
349 SHUWA n. talking with the hands/ sign language 
350 SO-DESU-NE n. a conversational phrase ("let me see:") 

/"e"'," buweno" 
351 SOD AI-GO MI n. bulky garbage/ malalaking basura 
352 SOE n. an expression used in flower 

arrangement / ekspresyong 
ginagarnit sa pag-aayos ng bulaklak 

353 SO HD AN-CORNER n. special counter[section] for 
consultation or counseling / 
I ugar ng kunsultasyon 

354 SOKAi n. general meeting/ pangkalahatang miting 
355 SORE~WA-ABUNAI-YO "It's dangerous." /"Delikado iyan." 
356 SORO BAN n. abacus/ abacus 
357 SOTSUGYOSHIKI n. graduation/ pagtatapos 
358 SOZOKUHO n. the law of inheritance/ batas ng 

pagmamana 
359 SOZOKUNIN n. inheritor/ tagapagmana 
360 SUGI n. Japanese cedar / isang uri ng punong-

kahoy 
361 SUGOI a. wonderful, amazing, great, terrible/ Ang 

gating! 
362 SUIDO n. waterworks/ sisterna ng patubig 
363 SUISEN n. daffodil / dafodil 
364 SUMIMASEN "Excuse me.", "I'm sorry." /"Paurnanhin 

po." 
365 SUSANOOH n. a son of Izanagi no Mikoto and IZanami no 

Mikoto in Japanese mythology/ anak 
na laiaki ni Izanami no Mikoto 

366 SUZUNA n. one of the seven spring herbs/ isa sa 
pitong halamang tumutubo tuwing tagsibol 

367 SUZUSIDRO n. one of the seven spring herbs/isa sa 
pitong halarnang tumutubo tuwing 
tagsibol 

368 SYOKUBUTSU-EN n. botanical garden/ harding botanical 
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369 T AlliEN-DESU-NE 

370 TAJJI-NINCIIl 

371 TAIKU-IIN 

372 TAKESIIl-GUNDANG 
373 TAMA-IRE 

374 TAMA-KOROGASIIl 

375 TAMAGOCCIIl 
376 TAMARANAI 
377 TANZAKU 

378 TECHO 
379 TEUISEI-KOKO 

380 TEUUSHA-BIZA 

381 TEMPURA 
382 TEREBI 
383 TOFU 
384 TOKONOMA 
385 TONJIRU 

386 TOSHIKOSIIl-SOBA 

387 TSUTSUil 
388 UCIIl-NO-O-YOME-SAN 

389 UDON 
390 UMAI 
391 UME 
392 UME-SHU 
393 UMEBOSIIl 
394 UWAGUTSU 

395 WADAIKO 
396 WAGAYA-NO-SHUTOME 
397 WAKAME 

398 WANPAKU 
399 WASIIl 

400 WATA-AME 
401 YADA-NE 
402 YAGURA 
403 YAKI-MESIIl 
404 YAKISOBA 

405 YAKULT 
406 YAKULT-OBASAN 

407 YASIIlKI 

PAGBABAGO NG WIKA 

"That will complicate matter." / "Mahirap 
talaga." 

n. recognizing a child as one's own/ 
pagkilala sa sariling anak 

n. one who takes charge in all sports 
activity/ tagapangasiwa ng isports 

n. group ofTakeshi Kitano/ grupo ni Takeshi 
n. a kind of game in undokai/lsang wi ng 

laro sa palakasan 
n. a kind of game in undokai/ isang wi ng 

laro sa palakasan 
n. akindofgame/ isangwinglaro 
a. unbcarable/ hindi matiis 
n. strip ofpaper/ isang mahaba at manipis na 

papel .. 

n. notebook/ notebook 
n. part-time high school/high school na may 

ldase sa gabi 
n. visa for long term resident / basa para sa 

matagal na pailinirahan 
n. tempura/ tempura 

1 n. television/ TV 
1 . n. soybean curd/ tokwa 

n. alcove./ alcove 
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n. a kind of soup full of pork and vegetable/ 
sopas na may kameng baboy at gulay 

n. buckwheat noodles [soba] eaten on 
New Year's Eve/ pansit 
na kinakain sa pagtawid ng bagong taon 

n. Japanese 87Jllea/Japanese 87Jllea 
n. our daughter-in-law/ aming manugang na 

babae 
n. wheat noodle/ isang uri ng pansit 
a. delicious/ masarap 
n. plum/ plum 
n. ume[plum] liqueur/ alak na gawa sa plum 
n. pickled ume[plum] / inatsarang plum 
n. house shoes, slippers/ sapatos o tsinelas na 

pambahay 
n. Japanese drum/ tambol 
n. our mother-in law/ aming biyenang babae 
n. wakame, seaweed/ isang wing halamang

dagat 
a. naughty/ pilyo 
n. traditional Japanese paper/ tradisyonal na 

papel ng Hapon 
n. cotton candy/ cotton candy 
a. disgusting, disagreeable/ nakakadiri 
n. turret, watchtower/ tore 
n. fried rice/ sinangag 
n. yaki-soba/ pansit na kahawig ng pansit

Kanton 
n. a kind oflactic acid beverage/Y akult 
n. a lady who delivers Y akult/babaeng 

nagdi-deliver ng Yakult 
n. mansion/ malaking babay 



OUE 

408 YASUMI 
409 YOBIKO 

410 YU-ENCJil 

411 YUINOH 

412 YUKATA 
413 YUKI 
414 ZABUTON 
415 ZAINICJil-FIRIPPIN-JIN 

416 ZAIR.Yu-TOKUBETSU-KYOKA 

417 ZARU-SOBA 
418 ZEGEN 
419 ZEIKIN 
420 ZENNICJil-SEI 

421 ZISHOKU-SHOHMEISHO 

SANGGUNIAN 

n. holiday, day oft/bakasyon 
n. preparatory school / eskuwelahan 

para sa kukuha uli ng entrance exam 
n. recreation park, amusement park/ 

amusement park 
n. engagement present/ regalo o perang 

inaalok sa babaeng ikakasal 
n. cotton kimono/kimono para sa tag-init 
n. snow/ niyebe 
n. Japanese cushion/kutson 
n. Filipinos staying in Japan/ Pilipinong 

naninirahan sa bansang Hapon 
n. special permit for residence/ ispesyal 

na pahintulot para sa paninirahan 
n. cold noodle/ malamig na pansit 
n. pimp,pander/bugaw 
n. tax/ buwis 
n. [day time] normal senior high school/ 

ordinaryong high school 
n. employment certificate/ katibayan ng 

paghahanapbuhay 
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