
CZTERY SZLACHETNE PRAWDY (catvāry āryasatyāni, pali: cattāri ariya-
-saccāni) — formuła filozofii buddyjskiej ujmująca 4 prawdy myśli buddyjskiej,
nauczające o: życiu jako o cierpieniu (duh. kha, pāli: dukkha); powstawaniu
(samudaya) cierpienia; kresie, czyli ustaniu (nirodha) cierpienia; drodze (mārga,
pāli: magga) wiodącej do ustania cierpienia.

Cz. sz. p. stanowią matrycę filozofii buddyjskiej, wyznaczają najogólniej-
szą jej strukturę, w której każda szczegółowa koncepcja znajduje swoje miejsce.
Stanowią początek myśli buddyjskiej — od nich rozpoczyna się wszelkie naucza-
nie — oraz jej zwieńczenie — rozpoznanie cz. sz. p. oznacza uzyskanie wyzwole-
nia z saṁsāry. Cz. sz. p. stanowią treść pierwszego kazania Buddy, zw. Kazaniem
o wprawieniu w ruch koła prawa (pāli: Dhamma-cakka-ppavattana-sutta), zachowa-
nego m.in. w Vināyapit.ace (Mahāvagga, Wielki zbiór [reguł], I 6) oraz w Suttapit.ace
(Saṁyuttanikāya, Zbiór powiązanych kazań, V 421). Budda miał je wygłosić do
pięciu dawnych swoich towarzyszy w Parku Gazeli, w okolicy Vārān. ası̄.

Szlachetna prawda o cierpieniu głosi, że życie jest cierpieniem. Tradycyjnie
wyróżnia się 3 aspekty cierpienia: cierpienie w zwykłym tego słowa znaczeniu
(pāli: dukkha-dukkha), dotyczy wszelkich potocznie kojarzonych z cierpieniem
stanów fizycznych i umysłowych; związane ze zmianą (pāli: viparin. āma-duk-
kha), dotyczy uczucia braku zadowolenia, powstającego w wyniku ustania sta-
nów przyjemnych, pożądanych; związane z istnieniem w stanach uwarunko-
wanych (pāli: saṅkhāra-dukkha), dotyczy całości ludzkiej egzystencji. Zgodnie
z nauką Buddy, wszelkie ludzkie stany istnienia są uwarunkowane. Nie istnieje
żaden trwały byt, a zwł. nie istnieje trwała jaźń, która byłaby obdarzona trwałą
szczęśliwością. Wszystko podlega zmianie. Zmiana jednak rodzi cierpienie. Tak
więc zgodnie z trzecim aspektem, cierpienie wpisane jest w samą konstytucję
świata, stanowi nieusuwalną cechę ludzkiego sposobu istnienia w świecie.

Szlachetna prawda o powstaniu cierpienia stwierdza, iż cierpienie jest rów-
nież stanem uwarunkowanym oraz identyfikuje bezpośrednią przyczynę cier-
pienia jako żądzę, pragnienie (tr.s.n. a, pāli: tan. hā). Żądza także jest niesamoist-
na, odsyła do niewiedzy (avidya, pāli: avijjā). Ostatecznie prawda o powstawa-
niu cierpienia zostaje rozpisana na 12 ogniw związku przyczynowo-skutkowego
(pratı̄tya-samutpāda, pāli: paticca-samuppāda). Pierwsze dwie prawdy ujmują
buddyjską ontologię. Jedna odpowiada na pytanie o to, co jest i daje ogólną
tego charakterystykę. Druga rozwija odpowiedź na pytanie, jak istnieje to, co
jest i wskazuje na wzajemne warunkowanie się rzeczy.

Wraz z prawdą o ustaniu cierpienia wstępujemy na obszar buddyjskiej sote-
riologii. Prawda ta oznajmia, że istnieje możliwość wykroczenia poza powszech-
ne warunkowanie, istnieje bowiem wyzwolenie ze stanu uwarunkowanego, wy-
gaśnięcie warunkowania (nirvān. a, pāli: nibbāna).

Droga do ustania cierpienia zostaje nakreślona w prawdzie czwartej.
Zwie się ją szlachetną ośmioraką ścieżką, gdyż składa się z ośmiu członów:
1) właściwego poglądu; 2) właściwej intencji; 3) właściwej mowy; 4) właściwego
działania; 5) właściwego sposobu życia; 6) właściwego wysiłku; 7) właściwej
uważności; 8) właściwego skupienia. Zwyczajowo ścieżkę tę dzieli się na 3 grupy
sprawności. Człony pierwszy i drugi tworzą mądrość (prajña, pāli: paññā),
kolejne 3 składają się na moralność (śı̄la, pāli: sı̄la), a człony szósty, siódmy
i ósmy na skupienie (samādhi). Ścieżka ta jest ścieżką środkową (sanskr.
madhyamā pratipad, pāli: majjhimā pat.ipadā), gdyż unikać ma skrajności

cztery szlachetne prawdyPEF — © Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 1



zarówno ascezy, jak i hedonizmu. Należy pamiętać, że kolejne człony nie są
stopniami ścieżki. Powinny być realizowane jednocześnie.

Tradycja buddyjska przyrównuje cz. sz. p. do schematu postępowania me-
dycznego: diagnoza, przyczyna choroby, stan zdrowia, środki zaradcze — a Bud-
dę do doskonałego lekarza. Na tej podstawie wysuwano niegdyś w europejskiej
buddologii tezę, że schemat cz. sz. p. wywodzi się ze schematu medycznego.
W świetle najnowszych badań teza ta jednak wydaje się nieuzasadniona.
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