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Sa isyung ito, kinapanayam namin si Ginoong Hilario Murata Macalalad at ang kanyang butihing maybahay na si Gng Antonina 
(Residente sa Lungsod ng Hikone ) 

 
Ginoong Hilario：
Isa po akong Nikki-
jin pangalawang  
henerasyon na may 
dugong  hapon) 
mula sa lalawigan 
ng Luzon sa 
Pilipinas. Habang 
nagtratrabaho sa 
isang kumpanya 

nag aaral din ako sa unibersidad at nung makapagtapos na ako 
ng pag aaral, tamang-tama din na may kumpanya ng Hapon na 
nanghihikayat at nag aalok ng trabaho papuntang japan kaya 
nagpasiya kami ng kapatid ko at mga pinsan namin na pumunta 
ng Japan, 19 kaming lahat na pumunta at dumating nung taong 
1992. Nakapagtrabaho ako ng 2 taon sa lalawigan ng Totori at 
umuwi, pagkatapos ng 4 na taon bumalik ulit ng Japan at simula 
nun dito na nanirahan sa hikone. Sunud-sunod kong kinuha ang 
aking mga naiwang pamilya sa pilipinas, ang aking maybahay, 
ang 5 kong mga anak,  kasalukuyang naninirahan ang buong 
pamilya ko dito sa Japan. 

   
Naranasan ko ang iba’t ibang larangan ng trabaho dito sa 

Japan tulad ng pick-up at delivery sa isang dry cleaning, 
nagmaneho ako ng crane, namasukan din ako sa isang pabrika 
habang nag aaral sa isang boluntaryong klase sa Nihongo. 
Habang nagkakaedad iniisip ko ang aking magiging kinabukasan, 
ipinakilala ako sa linya ng trabahong Nursing care (kaigou) at 
kasalukuyang pang 7 na taon na akong nagtratrabaho sa isang 
ospital sa Otsu. Ang mga tungkulin ko sa trabaho ay ang alalayan 
sa oras ng pagkain, pagpaligo, at iba pang pangkalahatang 
pangangalaga sa mga matatanda. Iniuutos ang pagkuha ng 
kasanayan sa pangangalaga sa larangan ng nursing care 
(kaigou) , kung kaya pagkapasok ko sa trabaho kumuha  kaagad 
ako ng mga kurso para maging kwalipikado sa larangan ng kaigo. 
Kilalang mabigat na trabaho ang pagtratrabaho sa kaigo, subalit 
kung may mga wastong pamamaraan katulad ng kung papaano 
buhatin ang pasyente at ang wastong pagsasaayos ng kama, 
wala kang ikababahala na sasakit ang likuran mo. Mahalaga at 
mahal ko ang trabaho ko at sa tingin ko ang trabahong ito ang 
pinakamasaya sa lahat at higit sa lahat, gustong-gusto kong 
makipag usap sa mga matatanda habang nagbibiruan kami,” 
Oras na para pumunta sa New York” handa na ba ang inyong 
pasaporte? (isang homopon kung saan ang pagbigkas ng New 
York ay magkapareho sa pagbigkas sa salitang hapon na nyu-
yoku na ibig sabihin sa salitang hapon ay pagpaligo) masasayang 
ngiti ang isinasagot ng mga matatandang pasyente sabay sabing 
“ nakakahiya naman “o kaya “alam ko na “. Habang tinatamasa ko 
ang trabaho hindi ko hinahayaan ang sarili ko na ma-stress at 
iniiwasan kong malungkot sa pamamagitan ng pagkontrol ng 
damdamin, may 12 na Pilipinong kaigo sa lugar ng trabaho ko, 

ako ang pinakamatanda sa kanilang lahat. Halos 60 na rin ako, 
pero gusto kong tamasahin ang trabahong ito hanggang sa aking 
pagretiro. Isa pang mahalagang bahagi ng aking buhay ay ang 
mga aktibidad sa komunidad ng Pilipino. Napapaloob sa ilalim ng 
simbahang katoliko, may mga komunidad ng Pilipino sa 
Nagahama, Hikone, Adogawa, Karasaki, Zeze, Higashiomi,  
Kusatsu at sa mga iba pang rehiyon sa loob ng prepektura, lahat 
ay nauugnay sa ilalim ng [Komunidad ng mga katolikong Pilipino 
sa Shiga] ang mga samahang ito at ang mga iba pang pilipinong 
samahan sa bahaging rehiyon ng kansai ay nagsama-samang 
buuin ang Philippine Community Coordinating Council (PCCC) na 
nakikipagtulungan sa konsulado para sa mga pilipinong 
naninirahan sa bahaging kansai upang magkaroon ng ugnayan 
ang bawat isa. 

 
Pinamunuan ko ang Komunidad ng mga Pilipino sa Hikone ng 

13 na taon at kasalukuyan naatasan bilang isang tagapayo. Sa 
mga panahong iyon, kadalasan binibisita ko ang mga komunidad 
sa katapusan ng linggo upang pakinggan ang kanilang mga 
problema at magsagawa ng mga masasayang mga aktibidad 
kagaya ng kantahan at iba pang mga pagdiriwang upang 
makapagsama-sama ang mga Pilipino. Masarap sa pakiramdam 
kung nakikita mong masaya ang iba, ito rin ang dahilan kung bakit 
kasama ako dito sa mahabang panahon. Pumapangalawa din ako 
sa pangungulo ng PCCC simula nitong nakalipas na 2 taon, 
nakikipagtulungan kami sa ibat ibang mga samahan upang 
mabigyang suporta at mabigyan ng mga impormasyon patungkol 
sa pamumuhay, kasama ang mga iba pang mga aktibidad sa 
pakikipag-ugnayan at pakikipag-unawaan sa mga pilipinong 
naninirahan sa Japan. Nais kong ipabatid sa lahat na maraming 
mga Pilipino ang nagsusumikap maghanap buhay sa ibat ibang 
larangan ng trabaho sa lipunan ng Japan. Ngayong panahon ng 
COVID-19 kahit na hindi kami makagawa ng mga pagdiriwang  
umaasa kaming makakagawa din ng mga masasayang 
pagdiriwang sa hinaharap. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na 
ito, umaasa kaming susundin ng mga dayuhan ang mga batas ng 
hapon at magtrabahong mabuti upang maging kapitapitagan na 
mamayan ng Japan. Marami-rami na rin akong naging mga 
karanasan at pagkakataong makasalamuha ang mga ibat ibang 
mga tao, isang masayang pamumuhay na hindi ko sukat maisip, 
Alam kong marami-rami pa rin akong mga dapat gawin sa 
hinaharap, pero ang tanging inaasam-asam ko ay sana lalo pang 
maipalaganap ang kasiyahan sa puso. 

   
*************************************** 

Ginang. Antonina: Kahit na nagkalayo-layo ang naging 
pamumuhay ng aming pamilya noon, ngunit ngayon masaya at 
payapa na akong namumuhay kasama ang mga anak at mga apo 
ko. Kahit hindi man nasunod ayon sa kagustuhan natin ang 
paninirahan sa ibang bansa, subalit, may mga biyaya kang 
matatanggap kung magsisikap ka! 

Pahayagan sa 10 Wika 
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