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यिममन्नवे िह सन्तान ेअिहता कमशवासना।

फलं तत्रवै वध्नाित कार्ाशसे रक्तता यथा।।



ऄत्र सन्तानर्ब्दमयाथशः प्रवाहः सिममन् प्रवाह े

कमशवासनायाः अधान ं भवित तत्रैव प्रवाह े तमय फलं 

र्रम्र्राक्रमेण उत्र्द्यते। यथा कार्ाशस े रक्तता। ऄथाशत ्

कार्ाशसमय वीजं रके्त जाते सित ततः उत्र्न्ने फल े

रिक्तमा अगच्छतीित काररकायाः साराथशः। 

               वचनिमद ं क्षणभङ्गं प्रितर्ादकैः बौद्ःै 

जैनानाम ्अक्षेर्समाधानाथशमुक्तम्। 

                  बौद्ाः क्षणभङ्गवाददनः। तेषां मत े यत् 

सत् तत् क्षिणकम् आित ऄनुमानेन सवं वमतु क्षिणकम्। 



 र्रन्त ुजनैाः एतत् मत ंन मवीकुवशिन्त। तेषां मत ेसवेषा ं

क्षिणकत्वात् अत्मािर् क्षिणकः। अत्मनः क्षिणकत्व े

कमशकताश ऄन्यः फलभोक्ता च ऄन्यः भवेत्। अत्मनः 

क्षिणकत्वात् कमशकताश र्रक्षणे िवनष्टो भवित। 

फलभोक्ता च ऄर्रः अगच्छित। ऄतः जैनमत े ऄत्र 

ऄितप्रसङ्गः दोषः। ऄत्र बौद्ाः वदिन्त यत् –

ऄितप्रसङ्गः दोषः ऄत्र भिवतंु नाहशित। यतो िह ऄत्र 

र्ूवशर्रयोः प्रत्यययोः मध्ये कायशकारणसम्बन्धमय 

िनयामकता िवद्यते। एकिममन ् प्रवाह े िवद्यमानेष ु

क्षणेष ु कायशकारणभावरूर्िनयमः ऄिमत। ऄनेन 

िनयमेन एकमय प्रवाहमय मध्यवर्ततनः  प्रत्ययाः 

िनयिन्त्रताः ।



 ऄतः दवेदत्तमय मध्यवर्ततष ुप्रत्ययेष ुर्ूवशर्रयोः प्रत्यययोः 

मध्ये कायशकारणसम्बन्धः भिवतुमहशित। एकिममन ्

प्रवाद ेकारणम् ऄर्रेऽिममन् प्रवाद ेकायशम्- एतादरृ्ं न 

भवित। दवेदत्तमय प्रवाद े एव कताश फलभोक्ता च 

िवद्येते। ऄतः न ऄितप्रसङ्गदोषः। ऄमय समथशनाय 

बौद्ाः वदिन्त यत् – भूमेः कषशण ं कृत्वा तत्र यदद 

बीजवर्नं दक्रयते तममात ् बीजात् ऄङ्कुर-काण्ड-

र्ाखा-र्ल्लवादद र्रम्र्राक्रमणे फलम ् उत्र्द्यते। सः 

बीजः यदद मधुररसेन िसक्तः दक्रयते तर्तह तममात् 

र्रम्र्राक्रमेण मधरंु फलमुत्र्द्यते। स एव ऄथशः ऄमयां 

काररकायां प्रितर्ाददतः।



कृतप्रणार्ः



कृतप्रणार्ः एकः दोषः ऄय ं दोषः जैनाः बौद्वचन े

उद्भावयिन्त। कृतकमशणः फलभोगाभावः 

कृतप्रणार्दोषः। 

           क्षणभङ्गवादिवचारप्रसङ्ग े जैनानाम ् अर्ित्तः 

भवित यत् सवेषां क्षिणकत्वात ् कारणरूर्ः कताश 

कायशरूर्मय फलभोक्ता न एकः। ऄतः कथ ं

कायशकारणभावः आित िजज्ञासायां बौद्ाः वदिन्त –यः 

सन्तानः कमश करोित स एव सन्तानः फलं भुंके्त। ऄतः 

कतुशः भोकु्तः च ऐक्यम्। ऄत्र सन्तानर्ब्दमय ऄथशः 

प्रवाहः धारा वा। र्रन्त ु तन्न। जैनानां प्रश्नः सन्तानः 

एक आित कथ ंवकंु्त र्क्यते? बौद्ानां मते सवेषा ं 



वमतूना ंक्षिणकत्वात ्सन्तानः एक न ऄिर् तु िभन्नः िभन्नः 

एव। ऄिममन् प्रसङ्ग ेबौद्ाः वदिन्त यत् कतुशः भोकु्तः 

मध्ये च कायशकारणभावः मवीकतशव्यः। जैनाः वदिन्त 

यत् एतत् मवीकारे दोषमय सम्भावना वधशते। गुरः 

िर्ष्यम ्उर्ददर्ित। फलेन िर्ष्यमय ज्ञान ंभवित। ऄतः 

गुरोः सन्तानः िर्ष्यसन्तान ं प्रित कारणम्। उभयोः 

सन्तानयोः मध्ये कायशकारणभावः। ऄतः बौद्मते 

गुरणा ऄनुभूत ं िवषयं िर्ष्यः ममरेत्। कमयािर् 

िवषयमय प्रत्यक्ष ेगुरोः संमकारः जायते। ततः र्रं 



िवषयमय ममरणम्। आद ंममरण ंिर्ष्यसन्तान ेउत्र्न्नं भवेत ्

। यतः िर्ष्यसन्तानः गुरसन्तानमय कायशम,् गुरोः 

सन्तानः ऄनुभवकताश, िर्ष्यसन्तानश्च ममरणकताश। 

र्रन्त ु तथा न भवित। ऄनुभूतिवषयमय ममरणम ्

ऄर्रेण न भवित। र्ूवं यः ऄनुभवित र्श्चात ् स एव 

ममरित। 

        ऄतः जैनाः वदिन्त यत् बौद्ानां 

क्षणभङ्गवादमवीकारे कृतप्रणार्ः ऄकृतकमशभोग आित 

दोषद्वयं भवित। कृतप्रणार्ः नाम कृतकमशणः 

फलभोगमय ऄभावः, बौद्मत े क्षिणकिवज्ञानसन्तानः 

अत्मा। यः कमश करोित र्रक्षण ेतमय िवनार्त्वात् स



फलं न भोकंु्त समथशः भवित। ऄयमेव दोषः कृतप्रणार्ः 

आत्युच्यते।



धन्यवादः


