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પ્રસ્તાવના

કોઈ એક જ વસ્તનુા કેટલા એકમો ખરીદવા યા વાપરવા તેનો ખ્યાલ પણ ઘટતા સીમાાંત

તષૃ્ટટગણુના વનયમ પરર્ી આવી જાય છે. એ વનયમ અનસુાર શનૂ્ય તષુ્ટટગણુવાળા એકમ

પહલેાના એકમ સધુી આપણે ખરીદી કરીએ છીએ. પરાંત ુ આપણે જાણીએ છીએ કે માનવીની

જરૂરરયાતો અનાંત છે. એટલે કે વાસ્તવમાાં આપણે અનેક વસ્તઓુ ખરીદતા હોઈએ છીએ,

વાપરનારનો મખુ્ય ઉદે્દશ મયાથરદત સાધનોના બદુ્ધિપવૂથકના ઉપયોગર્ી અગત્યની જરૂરરયાતો

પરૂી કરી, વધમુાાં વધુ સાંતોષ મેળવવાનો હોય છે.



પ્રત્યેક મનષુ્ય માટે આ નનયમ અગત્યનો છે. દરેક વ્યકકત પોતાના સીનમત સાધનાને ઉપયોગ

એવી રીતે કરશે કે જેથી દરેક વસ્તનુા સીમાાંત એકમમાાંથી તેને એક સરખો તષુ્ષ્ટગણુ મળે..આ

બાબતની સમજૂતી આપતા નસદ્ધાતને સમ-સીમાાંત યા સમ-સીમાવતી તષુ્ષ્ટગણુને નનયમ યા

આવેજીનો નનયમો કહવેામાાં આવે છે આ નનયમના પ્રથમ પરુસ્કતાા પણ હરમન હનેકરચ

ગોસેન હતા, અને તેથી તેને ગોસેનના બીજા નનયમ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. માસાલ દ્વારા

તેને વ્યવસ્સ્થત સ્વરૂપઆપવામાાંઆવ્્ુાં છે.



વનયમ

“વ્યક્તત પાસે અનેક ઉપયોગમાાં લઈ શકાય તેવી કોઈ એક વસ્ત ુ હોય (જેમકે
નાણુાં) તે જુદા જુદા ઉપયોગ વચ્િે તેની આવી રીતે વહેંિણી કરશે કે પ્રત્યેક

ઉપયોગમાાં તેને સીમાાંતો તષુ્ટટગણુ સરખા ર્ઈ રહ.ે”

------પ્રો. આલ્ફ્રેડ માશથલ



વનયમની ધારણાઓ

• વ્યરકત અનેક જરૂરરયાત ધરાવે છે
• વ્યક્તતનીઆવક અર્વા સાવને મયાથરદત છે
• વ્યક્તતનુાં વતથન બદુ્ધિપવૂથકનુાં છે (એટલે કે મયાથરદત આવકમાાંર્ી મહત્તમ- સાંતોષ
પ્રાપ્ત કરવા મરે્ છે)

• પ્રત્યેક એકમમાાંર્ી પ્રાપ્ત ર્તા તષુ્ટટગણુને માપી શકાય છે.

• ગ્રાહકની આવક અને વસ્તઓુની રકમત ક્સ્ર્ર છે.



વનયમની સમજૂતી : પ્રત્યેક વ્યસ્તતની જરૂકરયાત અસીનમત છે; પરાંત ુ જરૂકરયાત સાંતોષવા
માટેનુાં સાધન (એટલે કે તેની આવક) મયાાકદત છે. વ્યસ્તત બદુ્ધદ્ધશાળી હોવાથી જુદી જુદી
જરૂકરયાત સાંતાષવાનો એવી રીતે પ્રયત્ન કરે છે કે જેથી તેને કુલ સાંતોષ (અને તષુ્ષ્ટગણુ)

મહત્તમ પ્રાપ્ત થઈ શકે. મતલબ કે, પોતાની મયાાકદત આવકને જુદી જુદી વસ્તઓુ (યા સેવા)
ખરીદવા માટે એવી રીતે ખચે છે કે તેથી બધી જ વસ્ત ુ (યા સેવા )ના કુલ સાંતોષ (યા
તષુ્ષ્ટગણુ)નો સરવાળી શક્ય તેટલો વધુ થઈ શકે. બધુાં જ વસ્તઓુ અને સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ
એકસરખો થઈ રહે તેવી રીતે આવક ખચાવાથી (યા વસ્તનુી ખરીદી કરવાથી) વ્યકકતને
મહત્તમ સાંતોષ (યા તષુ્ષ્ટગણુ) પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કુલ સાંતોષ મહત્તમ પ્રાપ્ત કરવા માટે
સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ સરખો થવો જરૂરી છે. અને તેથી ગ્રાહકના વતાન અંગેના આ નનયમને સમ-

સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુના નનયમ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે.



આનો અથા એવો થાય કે બધી વસ્તઓુનો સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ સરખો ન હોય તો, જે વસ્તનુો

સીમાાંત તષૃ્ષ્ટગણુ વધુ છે, તેની ખરીદીમાાં વધારો અને જે વસ્તનુો સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ ઓછો છે

તેની ખરીદીમાાં ઘટાડો કરવાથી કુલ તષુ્ષ્ટગણુ (યા સાંતોષ)માાં વધારે જન્માવી શકે છે. મહત્તમ

સાંતોષ પ્રાપ્પ્તના ધ્યેય હોય ત્યારે ગ્રાહકે કેવી રીતે વતાવુાં જોઈએ તેની સમજ આ નનયમ આપે

છે.



અનસુચૂિ દ્વારા સમજ





સમ-સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુના નનયમનુાંએક કાલ્પનનક ઉદાહરણ નીચે આપવામાાં આવ્્ુાં છે. ધારો કે

ગ્રાહકની આવક રૂ. ૫ છે;અને ગ્રાહક તેની આવકની મદદથી Aઅને B વસ્તઓુ ખરીદવા માાંગે

છે. સરળતા ખાતર ધારી છાં કે બાંને વસ્તનુી કકમત એકમદીઠ રૂ. ૧ છે. ગ્રાહકની સમક્ષ

ખરીદીના અનેક નવકલ્પ છે. Aઅને B વસ્તનુો સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ તથા કુલ તષુ્ષ્ટગણુ કોઠા ૧:૩

અને ગ્રાહકની સમક્ષ ખરીદીના નવનવધ નવકલ્પો કોઠા ૧:૪ માાં દશાાવવામાાંઆવ્યા છે.



ઉપરના બાંને કોઠાના અભ્યાસ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે A વસ્તનુાાં ૩ અને B વસ્તનુાાં ૨ એકમ

ખરીદવાથી બાંને વસ્તઓુનો સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ એકસરખે (એટલે કે ૧૦ એકમ) છે; અને તે

વસ્તઓુનો કુલ તષુ્ષ્ટગણુ પણ મહત્તમ (એટલે કે ૭૭ એકમ) છે. અન્ય વૈકપ્લ્પક રીતે ખરીદી

કરવાથી ગ્રાહકને પ્રાપ્ત થતો કુલ સાંતોષ મહત્તમ નથી (એટલે કે ૭૭ એકમ કરતાાં ઓછા છે).

આ પરથી ફલલત થાય છે કે સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ એકસરખો થઈ રહે તેવી રીતે લિન્ન લિન્ન

વસ્તઓુની ખરીદી કરવાથી (અથવા આવક ખચાવાથી) ગ્રાહક મહત્તમ સાંતોષ પ્રાપ્ત કરી શકે

છે



આકૃવત દ્વારા સમજૂતી



આકૃનતમાાં ઊિી રેખા (OY) પર સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ અને આડી રેખા (OX) પર વસ્ત ુ ના એકમો

દશાાવવામાાં આવેલ છે. ડાબી બાજુની આકૃનતમાાં A વસ્તનેુ સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ અને જમણી

બાજુની આકૃનતમાાં B વસ્તનુો સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ દશાાવવામાાં આવ્યો છે. A વસ્તનુાાં ૩ એકમ

અને B વસ્તનુાાં ૨ એકમની ખરીદી કરવાથી બાંને વસ્ત ુઅને સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ સરખા થાય છે,

અને તેથી કુલ તષુ્ષ્ટગણુ છે.



ધારો કે A વસ્તનુી ખરીદી ૩ એકમથી વધારીને ૪ એકમ અને B વસ્તનુી ખરીદી ૨ એકમ થી
ઘટાડીને ૧ એકમ કરવામાાં આવે છે.આપ્રકારને ફેરફાર કરવાથી A વસ્તનુા કુલ તષુ્ષ્ટ ગણુમાાં
જેટલો વધારો થાય છે (૫ એકમ) તેના કરતાાં B વસ્તનુા કુલ તષુ્ષ્ટગણુમાાં જેટલો ઘટાડો થાય
છે (૧૦ એકમ) તે વધુ છે; પકરણામે કુલ તષુ્ષ્ટગણુ માાં ઘટાડો થાય છે. આ પ્રકારની ખરીદી
કરવાથી બાંને વસ્તઓુનો સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ સરખો નથી.આપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જુદી જુદી
વસ્તઓુનો સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ સરખો હોય ત્યારે જ કુલ તષુ્ષ્ટગણુ મહત્તમ હોઈ શકે છે. કુલ
તષુ્ષ્ટગણુ મહત્તમ હોય તેવી પકરસ્સ્થનતને ગ્રાહકની સમતલુા તરીકે ઓળખવામાાંઆવે છે.



વનયમની મયાથદા:
(૧) ગ્રાહકનુાં વતથન બદુ્ધિપવૂથકનુાં હોત ુાં નર્ી: ગ્રાહક બદુ્ધદ્ધપવૂાક વતે છે તેવી ધારણા પર આ

નનયમ રચાયેલા છે. પરાંત ુ ગ્રાહકનુાં વતાન - િાગ્યે જ બદુ્ધદ્ધપવૂાકનુાં હોય છે. જુદી જુદી

વસ્તઓુનો સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ કેટલો છે તેની ગણતરી કરવાનો ગ્રાહકને િાગ્યે જ સમય હોય

છે. માનવી પ્રત્યેક વસ્તનુી ખરીદી વખતે આવી ગણતરી કરવાની દરકાર પણ કરતા નથી.

ગ્રાહકનો સ્વિાવ, વહમે, પવૂાગ્રહ, રીતકરવાજ, રુલચ વગેરે પકરબળોને અનલુક્ષીને વસ્તઓુ

ખરીદવામાાં આવે છે. પકરણામે જુદી જુદી વસ્તઓુ અને સીમાાંત તષૃ્ષ્ટગણુ સરખા થઈ રહે તેવી

રીતે ખરીદી કરવામાાંઆવે છે તેમ કહવે ુાં સાચુાં નથી.



(ર) સાંપણૂથ અને સાિી મારહતી અર્વા જ્ઞાનનો અભાવ: સમ-સીમાાંત તષૃ્ષ્ટગણુનો નનયમ

અનસુાર ખરીદી કરવી હોય તો અનેક નવકલ્પો નવશે ગ્રાહકને સાંપણૂા અને સારી માકહતી હોવી

જોઈએ. મતલબ કે, લિન્ન લિન્ન વસ્તનુી કકિંમત, તેના તષુ્ષ્ટગણુ વગેરે પરેૂપરૂી માકહતી હોય તો

જ તે સરખામણી થઇ શકે અને બદુ્ધદ્ધપવૂાક વતી શકાય. પરાંત ુ ઘણા ખરા ગ્રાહકો જુદા જુદા

નવકલ્પો તથા જરૂરી માકહતીથી અજ્ઞાત હોય છે. આવી સ્સ્થનતમાાં મહત્તમ સાંતોષની પ્રાપ્પ્ત

શક્યનથી.



(૩)અવવભાજયતા: ગ્રાહકની આવક તથા જરૂકરયાતની બધી વસ્તઓુ- નવિાજનક્ષમ છે તેવી

ધારણા પણ મહત્વની છે. અલબત્ત, નાણુાં નવિાજનક્ષમ છે; પરાંત ુ બીજી ઘણી વસ્તઓુ

નવિાજનક્ષમ નથી. પકરણામે જુદી જુદી વસ્તઓુ પાછળ ખચાાતા નાણાાંનો સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ

સરખો થઈ રહે તેવી રીતે ખચાની ફાળવણી કરવાનુાંશક્ય બનતુાંનથી.



(૪) દીઘથકાલીન વસ્તઓુની હયાતી: કેટલીક વસ્તઓુ અમકુ સમય મનૂતિ જ જરૂકરથ્યાત સાંતોષે

છે; જ્યારે કેટલીક વસ્ત ુ લાાંબા સમય સધુી જરૂકરયાત સાંતોષે છે–એટલે કે તષુ્ષ્ટગણુ આપે છે.

વાહન, મકાન, રાયચીલુાં, રેફ્રીજરેટર વગેરે દીઘા કાલીન વસ્તઓુ છે. અમકુ જ સમય સાંતોષ

આપતી વસ્તઓુ અને લાાંબા સમય સધુી સાંતોષ આપતી વસ્તઓુના સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુની

સરખામણી કરવાનુાં અત્યાંત મશુ્કેલ છે. તેથી, દીધાકાલીન વસ્તઓુનુાં અસ્સ્તત્વ આ નનયમના

અમલમાાં મશુ્કેલીઓ પેદા કરે છે.



(૫) ભાવવ સાંતોષ-અસાંતોષની ગણતરી: કેટલીક વસ્તઓુ તત્કાલ સાંતોષ (યા તષુ્ષ્ટગણુ) પરૂા

પાડે છે, પરાંત ુ િનવષ્યમાાં અસાંતોષ જન્માવે છે. તેનાથી ઊલટુ, કેટલીક વસ્તઓુ તત્કાલ

અસાંતોષ આપે છે પરાંત ુ િનવષ્યમાાં તેનાથી સારો ફાયદો થાય છે. તત્કાલલન પ્રાપ્ત થતા

સાંતોષ અને અસાંતોષને લક્ષમાાં લેવામાાં આવે પરાંત ુ િનવષ્યમાાં થનારા સાંતોષ–અસાંતોષમાાં

લેવામાાં ન આવે તેવુાં બનવાને પરૂતો સાંિવ છે.



૬) તષુ્ટટગણુનો ખ્યાલ ખામીયકુત છે : તષુ્ષ્ટગણુ એ માનનસક અને સાપેક્ષ ખ્યાલ છે.

તષુ્ષ્ટગણુનો આધાર વ્યસ્તતની શારીકરક તેમજ માનનસક સ્સ્થનત ઉપરાાંત સમય, સ્થળ,

આબોહવા, સાંજોગો વગેરે અસ્સ્થર પકરબળ પર રહલેો છે. વ્યસ્તતની શારીકરક તેમજ એક

પકરસ્સ્થનત બદલામાાં તષુ્ષ્ટગણુ માાં ફેરફાર થાય છે. પકરણામે સમ-સીમાાંત તષૃ્ષ્ટગણુનો નનયમ

અથાહીન બને છે.



(૭) તષુ્ટટગણુ માપી શકાય છે તેવા ખ્યાલને વવરોધ: તષુ્ષ્ટગણુનુાં સ ાંખ્યાત્મક માપ શક્ય છે
અને નાણાાં અને સીમાાંત તષુ્ષ્ટગણુ સ્સ્થર છે તેવી વાસ્તનવક ધારણાઓ પર આ નનયમ
આધાકરત છે. તષુ્ષ્ટગણુ અને માપવાનુાં શક્ય નથી; કારણ કે તષુ્ષ્ટગણુ એ માનનસક અને
સાપેક્ષ ખ્યાલ છે.

તારણ:

તષુ્ટટગણુ ખ્યાલની મયાથદાને લીધે જ આધવુનક અર્થશાસ્ત્રીઓ ગ્રાહકની સમતલુા કે ગ્રાહકની

વતથણકૂના વવશ્લેષણ માટે બીજી પિવત-સમતપૃ્પ્તરેખા પિવત વવકસાવી છે.



🙏🌹Thank You 🌹🙏


