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Panimula
 ‘Ano ang kahulugan at layunin ng buhay?’ Ito,

marahil, ang pinakamahalagang tanong na ating
naitanong. Sa lahat ng panahon, itinuturing ito ng
mga pilosopo bilang isang pinaka pangunahing
katanungan. Ang mga siyentipiko, mananalaysay,
pilosopo, manunulat, sikologo at pangkaraniwang
tao lahat ay nakikibahagi sa tanong sa ilang punto
ng kanilang buhay.

Ang Kadahilanan ba ay isang Sapat na Patnubay?
‘Bakit tayo kumakain?’  ‘Bakit tayo natutulog?’  ‘Bakit tayo naghahanap-buhay?’  Ang

mga sagot na ating makukuha sa katanungang ito ay pare-pareho.  ‘Kumakain ako para
mabuhay.’  ‘Natutulog ako para magpahinga.’  ‘Naghahanap buhay ako para matustusan
ang aking sarili at ang aking pamilya.’ Ngunit pagdating sa kung ano ang layunin ng
buhay, nalilito ang mga tao.  Nakikita natin ang kanilang kalituhan base sa mga sagot na
ating natatanggap. Maaring sabihin ng mga kabataan na, "Nabubuhay ako para sa alak at
bikini."  Maaring sabihin ng mga nasa katamtamang gulang na, "Nabubuhay ako para
mag-ipon para sa maginhawang pagreretiro."  Maaring sabihin ng isang matanda na,
"Nagtatanong ako sa buong buhay ko kung bakit ako naririto. Kung may layunin man,
wala na akong pakialam."  At marahil, ang pinaka-karaniwang kasagutan ay, "Hindi ko
talaga alam!"

Paano sa gayon matutuklasan ang layunin ng buhay?  Mayroon tayong dalawang
karaniwang pagpipilian.  Ang una ay hayaan ang 'katwiran ng tao' - ang ipinagbunying
nakamit na Kaliwanagan - ay gabayan tayo.  Pagkatapos ng lahat, ang pagpapaliwanag ay
nagbigay sa atin ng modernong agham na base sa mabusising obserbasyon ng pisikal na
mundo.  Ngunit nalaman ba ng mga sinaunang pilosopo ang mga paliwanag na ito?
 Ipinaliwanag ni Camus na ang buhay ay "hindi makatwiran"; Nagsalita si Sartre ukol sa
"paghihirap, pag-abanduna at kawalan ng pag-asa."  Para sa mga Eksistensialista, ang
buhay ay walang kahulugan.  Naisip ng mga tagasuporta ni Darwin na ang kahulugan ng
buhay ay magparami.  Isinulat ni Will Durant base sa kanyang nakuhang kalagayan mula
sa mga sinaunang tao na, "Ang paniniwala at pag-asa ay mawawala; ang pagdududa at
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kawalan ng pag-asa ay ang kaayusan ng araw… hindi ang ating mga tahanan at ari-arian
ang walang laman, kundi ang ating mga 'puso'."  Pagdating sa kung ano ang kahulugan
ng buhay, pati ang mga pinakamagaling na pilosopo ay nanghuhula lamang.  Si Will
Durant, ang pinaka-kilalang pilosopo ng huling siglo, at si Dr. Hugh Moorhead, isang
propesor sa pilosopiya sa Northeastern Illinois University, ay sumulat ng librong
pinamagatang ‘Ang Kahulugan ng Buhay.’
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