
  TThhee  pprroobblleemm  ooff  ccoolloonniiaalliissmm  iinn  ccllaassssiiccaall  ppoolliittiiccaall
eeccoonnoommyy  ::  aannaallyyssiiss,,  eeppiisstteemmoollooggiiccaall  bbrreeaakkss  aanndd

mmyyssttiiffiiccaattiioonn

AAmmiiyyaa  KKuummaarr  BBaaggcchhii
CCeennttrree  ffoorr  SSttuuddiieess  iinn  SSoocciiaall  SScciieenncceess,,  CCaallccuuttttaa

11..    RReeaall  aanndd  aassssuummeedd  eeppiisstteemmoollooggiiccaall  bbrreeaakkss  iinn  SSmmiitthh  aanndd  MMaarrxx

TThhee  tteerrmm  `̀ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy''  ((oorr  eeccoonnoommiicc  ppoolliittiiqquuee))  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt

ttiimmee  iinn  FFrraannccee  iinn  tthhee  eeaarrllyy  sseevveenntteeeenntthh  cceennttuurryy  aanndd  wwaass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddiissccoouurrssee  ooff  ppuubblliicc

aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  nnaattiioonn--bbuuiillddiinngg  ((GGrrooeenneewweeggeenn,,  11998877))..    RRoouusssseeaauu  uusseedd  tthhee  tteerrmm  iinn  tthhee  sseennssee

ooff  tthhee  sscciieennccee  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ffiisscc  aass  llaattee  aass  tthhee  11775500ss  ((RRoouusssseeaauu,,  11775555))..    BBuutt  bbyy  tthhee

sseeccoonndd  hhaallff  ooff  tthhee  eeiigghhtteeeenntthh  cceennttuurryy,,  tthhee  pphhrraassee    `̀ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy''  wwaass  bbeeiinngg  uusseedd  qquuiittee

ggeenneerraallllyy  bbyy  tthhee  PPhhyyssiiooccrraattss  aanndd  bbyy  SSiirr  JJaammeess  SStteeuuaarrtt  ((11776677))  ttoo  ddeessiiggnnaattee  tthhee  ggeenneerraall  ssttuuddyy  ooff  tthhee

wweeaalltthh  ooff  aa  nnaattiioonn,,  iittss  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  tthhee  ccaauusseess  ooff  iittss  iinnccrreeaassee  oorr  ddeecclliinnee..    AAddaamm  SSmmiitthh''ss

IInnqquuiirryy  iinnttoo  tthhee  wweeaalltthh  ooff  NNaattiioonnss  iiss  aa  ccuullmmiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppeerriioodd  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ppoolliittiiccaall

eeccoonnoommyy  aass  `̀tthhee  sscciieennccee  ooff  tthhee  lleeggiissllaattoorr''  ((WWiinncchh,,  11998833))..    TThhiiss  eexxtteennddeedd  ssccooppee  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  wwaass

ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  pprrooppeerr  ffiieelldd  ooff  ddiissccoouurrssee  ooff  aauutthhoorrss  ssuucchh  aass  RRiicchhaarrdd  CCaannttiilllloonn  oorr  JJoossiiaahh  TTuucckkeerr

wwhhoo  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ccoommmmeerrccee  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  wweeaalltthh  ooff  nnaattiioonnss  aass  tthheeiirr  ssuubbjjeecctt--mmaatttteerr

((CCaannttiilllloonn,,  11775555;;  TTuucckkeerr,,  11775555))..

WWhheetthheerr  aauutthhoorrss  ooff  tthhee  ffiirrsstt  tthhrreeee--qquuaarrtteerrss  ooff  tthhee  eeiigghhtteeeenntthh  cceennttuurryy  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ssttuuddyy

ooff  tthhee  wweeaalltthh  ooff  nnaattiioonnss  aass  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ccoommmmeerrccee  oorr  aass  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy,,  tthheeyy  eexxpplliicciittllyy  rreellaatteedd

tthhaatt  ssttuuddyy  ttoo  ppoolliittiiccss,,  aanndd  ttoo  iissssuueess  ooff  jjuussttiiccee  aanndd  mmoorraallss..    AAddaamm  SSmmiitthh  ppuubblliisshheedd  tthhee  ffiirrsstt  eeddiittiioonn

ooff  hhiiss  TThheeoorryy  ooff  MMoorraall  SSeennttiimmeennttss,,  iinn  11775599,,  sseevveenntteeeenn  yyeeaarrss  bbeeffoorree  tthhee  WWeeaalltthh  ooff  NNaattiioonnss,,  aanndd

ffiivvee  eeddiittiioonnss  ooff  tthhee  bbooookk  wweerree  pprreeppaarreedd  bbyy  hhiimm  dduurriinngg  hhiiss  lliiffeettiimmee,,  iinn  11776611,,  11776677,,  11777744,,  11778811

aanndd  11779900  ((SSkkiinnnneerr,,  11998877,,  pp..335588))..    TThhee  ffaacctt  tthhaatt  ttwwoo  eeddiittiioonnss  ooff  tthhee  bbooookk  wweerree  bbrroouugghhtt  oouutt  bbyy

SSmmiitthh  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  eeddiittiioonn  ooff  tthhee  WWeeaalltthh  ooff  NNaattiioonnss  hhaadd  ccoommee  oouutt  sshhoowweedd  tthhaatt  SSmmiitthh  ddiidd  nnoott

tthhiinnkk  tthhaatt  tthhiiss  llaatttteerr  bbooookk  hhaadd  ssuuppeerrsseeddeedd  tthhee  TThheeoorryy  ooff  MMoorraall  SSeennttiimmeennttss..    BBuutt  hhiissttoorriiaannss  ooff

eeccoonnoommiicc  tthhoouugghhtt  --  eevveenn  ppeerrcceeppttiivvee  sscchhoollaarrss  ssuucchh  aass  EErriicc  RRoollll  oorr  JJoosseepphh  SScchhuummppeetteerr  --  hhaavvee  oonnllyy

nnoottiicceedd  tthhee  TThheeoorryy  ooff  MMoorraall  SSeennttiimmeennttss  aanndd  iiggnnoorreedd  iittss  iinnttiimmaattee  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  WWeeaalltthh  ooff  NNaattiioonnss

((RRoollll,,  11995544,,  pp..114433;;  SScchhuummppeetteerr,,  11995544,,  pppp..112299--3300))..    TThhee  llaatttteerr  bbooookk  hhaass  bbeeeenn  sseeeenn  pprriimmaarriillyy  aass



tthhee  ppuurree  eeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss  ooff  aa  ccoommmmeerrcciiaall  ssoocciieettyy..    TThhee  ffaammoouuss  `̀iinnvviissiibbllee  hhaanndd''  ooff  SSmmiitthh

((11777766))  hhaass  bbeeeenn  rreeggaarrddeedd  ssiimmppllyy  aass  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ooff  llaaiisssseezz  ffaaiirree  aass  tthhee  bbaassiicc

pprriinncciippllee  tthhaatt  sshhoouulldd  iinnffoorrmm  tthhee  ggoovveerrnnaannccee  ooff  aa  ccoommmmeerrcciiaall  ssoocciieettyy..    HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  TThheeoorryy  ooff

MMoorraall  SSeennttiimmeennttss,,  tthhee  pprrooppoossiittiioonn  aabboouutt  tthhee  iinnvviissiibbllee  hhaanndd  wwaass  ddeerriivveedd  aass  aa  ssppeecciiaall  ccaassee  ooff  tthhee

mmoorree  ggeenneerraall  ddiiccttuumm  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  aaccttiioonnss  mmoottiivvaatteedd  bbyy  sseellffiisshh  ddeessiirreess  ((oorr  pprreessuummaabbllyy  tthheeiirr

ooppppoossiittee))  ccaann  hhaavvee  uunniinntteennddeedd  ssoocciiaall  ccoonnsseeqquueenncceess..    IInn  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ccaassee  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee

TThheeoorryy  ooff  MMoorraall  SSeennttiimmeennttss,,  tthhee  rriicchh,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSmmiitthh  ((11779900,,  pppp..118844--55)),,

iinn  ssppiittee  ooff  tthheeiirr  nnaattuurraall  sseellffiisshhnneessss  aanndd  rraappaacciittyy,,  tthhoouugghh  tthheeyy  mmeeaann  oonnllyy  tthheeiirr  oowwnn
ccoonnvveenniieennccyy,,  tthhoouugghh  tthhee  ssoollee  eenndd  wwhhiicchh  tthheeyy  pprrooppoossee  ffrroomm  tthhee  llaabboouurrss  ooff  aallll  tthhee
tthhoouussaannddss  wwhhoomm  tthheeyy  eemmppllooyy,,  bbee  tthhee  ggrraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthheeiirr  oowwnn  vvaaiinn  aanndd  iinnssaattiiaabbllee
ddeessiirreess  ......  aarree  lleedd  bbyy  aann  iinnvviissiibbllee  hhaanndd  ttoo  mmaakkee  nneeaarrllyy  tthhee  ssaammee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee
nneecceessssaarriieess  ooff  lliiffee,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee,,  hhaadd  tthhee  eeaarrtthh  bbeeeenn  ddiivviiddeedd  iinnttoo
eeqquuaall  ppoorrttiioonnss  aammoonngg  aallll  iittss  iinnhhaabbiittaannttss  aanndd  tthhuuss  wwiitthhoouutt  iinntteennddiinngg  iitt,,  wwiitthhoouutt
kknnoowwiinngg  iitt,,  aaddvvaannccee  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ssoocciieettyy,,  aanndd  aaffffoorrdd  mmeeaannss  ttoo  tthhee
mmuullttiipplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssppeecciieess..

TThheerree  aarree  ootthheerr  ppaassssaaggeess  iinn  tthhee  ssaammee  bbooookk  wwhhiicchh  tthhrrooww  ccoonnssiiddeerraabbllee  lliigghhtt  oonn  wwhhaatt  SSmmiitthh

ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff

ppuubblliicc  ppoolliiccyy  --  oofftteenn  ddeerriivviinngg  ffrroomm  vveerryy  ddiiffffeerreenntt  aattttiittuuddeess  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  sspphheerree  ((IIbbiidd..,,  pppp..118855--

118877))..    AAllll  tthhiiss  aannaallyyssiiss  aanndd  tthhee  nneecceessssaarryy  ddiissttiinnccttiioonnss  bbeettwweeeenn  ddiiffffeerreenntt  eetthhiiccaall  ssyysstteemmss  vvaanniisshheedd

iinn  tthhee  mmeemmoorryy  ooff  eeccoonnoommiissttss  aanndd  ppoolliiccyy--mmaakkeerrss  ffoolllloowwiinngg  llaaiisssseezz  ffaaiirree  ddooccttrriinneess,,  aanndd  aann

`̀eeppiisstteemmoollooggiiccaall  bbrreeaakk''  bbeettwweeeenn  SSmmiitthh''ss  WWeeaalltthh  ooff  NNaattiioonnss  aanndd  hhiiss  ootthheerr  wwrriittiinnggss  wwaass  iimmppoosseedd

bbyy  tthhee  sseelleeccttiivvee  mmeemmoorryy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ggeenneerraattiioonnss,,  aalltthhoouugghh  tthhee  aauutthhoorr  hhiimmsseellff  nneevveerr

eexxeeccuutteedd  ssuucchh  aa  bbrreeaakk  ((ffoorr  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  `̀eeppiisstteemmoollooggiiccaall  bbrreeaakk''  sseeee  AAlltthhuusssseerr,,  11996699  pppp..3322--3366;;

AAlltthhuusssseerr  aattttrriibbuutteess  tthhee  ccoonncceepptt  ttoo  GGaassttoonn  BBaacchheellaarrdd))..

TThhee  eeppiisstteemmoollooggiiccaall  bbrreeaakk  bbeettwweeeenn  tthhee  oolldd  ddiisscciipplliinneess  iinnffoorrmmiinngg  tthhee  sscciieennccee  ooff  tthhee

lleeggiissllaattoorr  oorr  tthhee  ssoocciioollooggiisstt  aanndd  tthhee  eetthhiiccss  aanndd  jjuurriisspprruuddeennccee  ooff  tthhee  pphhiilloossoopphheerr  aanndd  tthhee  nneeww

ddiisscciipplliinnee  ooff  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  wwaass  ccaannoonniizzeedd  bbyy  RRiiccaarrddoo''ss  PPrriinncciipplleess  ((11881177))..    DDuuggaalldd  SStteewwaarrtt

wwaass  aappppaarreennttllyy  tthhee  ffiirrsstt  ffaammoouuss  tteeaacchheerr  ttoo  hhaavvee  ooffffeerreedd  iinn  11779999  tthhee  ffiirrsstt  ccoouurrssee  iinn  ppoolliittiiccaall

eeccoonnoommyy  ((WWiinncchh,,  11998833,,  pp..551122))..    TThhee  ffiirrsstt  ffoorrmmaall  cchhaaiirr  iinn  MMooddeerrnn  HHiissttoorryy  aanndd  PPoolliittiiccaall  EEccoonnoommyy

wwaass  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  iinn  11880055  iinn  tthhee  ccoolllleeggee  wwhhiicchh  wwaass  mmeeaanntt  ttoo  ttrraaiinn  tthhee

CCoommppaannyy''ss  ccaaddrree  ooff  ccoovveennaanntteedd  sseerrvvaannttss  ttoo  bbee  sseenntt  oouutt  ttoo  IInnddiiaa  ((KKeeyynneess,,  11995511,,  pp..9911))..    BBuutt  iitt  wwaass

RRiiccaarrddoo  wwhhoo  wwaass  ccrreeddiitteedd  bbyy  NN..WW..  SSeenniioorr  wwiitthh  sseeppaarraattiinngg  oouutt  tthhee  sscciieennccee  ooff  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  iinn

ppuurree  ffoorrmm  ((SSeenniioorr,,  11885522,,  aass  qquuootteedd  bbyy  WWiinncchh,,  11998833,,  pp..551122))..    HHoowweevveerr,,  lloonngg  bbeeffoorree  tthhaatt,,  tthhee

nnaammee  ooff  tthhee  ddiivviinnee  DDrr..  SSmmiitthh  wwaass  bbeeiinngg  iinnvvookkeedd  bbyy  mmoosstt  ffoolllloowweerrss  ooff  tthhee  llaaiisssseezz  ffaaiirree  ddooccttrriinnee,,



wwiitthhoouutt  ssppeecciiffyyiinngg  aannyy  ooff  tthhee  ppoolliittiiccaall  aanndd  ssoocciiaall  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  wweerree  ssttrreesssseedd  bbyy  AAddaamm  SSmmiitthh

ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  hhiiss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..    TThhiiss  ddiisseemmbboowweelllliinngg  ooff  hhiiss  tthheeoorriieess  wwaass  pprroobbaabbllyy  mmoosstt

ggllaarriinngg  wwhheenn  iitt  ccaammee  ttoo  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ooff  aaccqquuiirriinngg  oorr  hhoollddiinngg  ddeeppeennddeenntt

ccoolloonniieess  aanndd  tthhee  ppoolliicciieess  ttoo  bbee  eennffoorrcceedd  oonn  tthheemm..    TThhee  sseevveerriinngg  ooff  tthhee  ccoonnnneeccttiioonn  ooff  ffoorrmmaall

ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  wwiitthh  tthhee  ootthheerr  ddiisscciipplliinneess  iinn  tthhee  ggeenneerraall  aarreeaa  ooff  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  `̀hhuummaann

sscciieenncceess''  ((ttoo  aaddoopptt  aa  pphhrraassee  wwhhiicchh  iiss  ffaarr  mmoorree  ppooppuullaarr  iinn  FFrraannccee  tthhaann  iinn  tthhee  AAnngglloo--SSaaxxoonn

ccoouunnttrriieess))  hhaadd  ggeenneerraallllyy  uunnffoorrttuunnaattee  ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  ttoo  aannaallyyssee

aaccttuuaall  hhuummaann  ssoocciieettiieess..    SSuucchh  sseevveerraannccee  pprroovviiddeedd  ppoowweerrffuull  ttoooollss  ffoorr  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg

ooff  aa  ppuurree  ccaappiittaalliisstt  eeccoonnoommyy  bbuutt  tthhee  ttrruunnccaatteedd  ccoorrppuuss  bbeeccaammee  aa  bbuurrddeenn  wwhheenn  iitt  ccaammee  ttoo  tthhee

aannaallyyssiiss  ooff  wwoorrkkiinngg  ooff  nnoonn--ccaappiittaalliisstt  ssoocciieettiieess  oorr  eevveenn  ssoocciieettiieess  iinn  ttrraannssiittiioonn  ttoo  ccaappiittaalliissmm..    AAllll

nnoonn--ccaappiittaalliisstt  ssoocciieettiieess  wweerree  ttrreeaatteedd  aass  ddeevviiaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  nnoorrmm  ttoo  bbee  ccoorrrreecctteedd  bbyy  aappppllyyiinngg  tthhee

ssccaallppeell  ooff  tthhee  llaaiisssseezz  ffaaiirree  ddooccttrriinnee..

AAddaamm  SSmmiitthh,,  DDaavviidd  RRiiccaarrddoo  oorr  JJeerreemmyy  BBeenntthhaamm  ffoouunndd  tthhee  bbaassiicc  ssoocciiaall  ssyysstteemm  aanndd  tthhee

ssttaattee  ttoo  bbee  eemmiinneennttllyy  aacccceeppttaabbllee..    BBuutt  tthheeyy  wwaanntteedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthheeiirr  wwoorrkkiinngg  tthhrroouugghh  ggrraadduuaall  oorr

rraaddiiccaall  rreeffoorrmmss  tthhaatt  wwoouulldd  kkeeeepp  iinnttaacctt  tthhee  bbaassiicc  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhaatt  ssttaattee  oorr  ssoocciieettyy..    TThhee

ddeessiiggnnaattiioonn,,  `̀sscciieennccee  ooff  tthhee  lleeggiissllaattoorr''  ccaann  bbee  aapppprroopprriiaatteellyy  aapppplliieedd  ttoo  tthhiiss  wwhhoollee  ccoorrppuuss  ooff

tthhoouugghhtt  ssiinnccee  iitt  wwaass  mmeeaanntt  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  lleeggiissllaattoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttss  ffoorr  mmaakkiinngg  llaaiisssseezz  ffaaiirree  aann

aaccttiivvee  pprriinncciippllee  iinn  tthhee  ccooddiiffiiccaattiioonn  ooff  llaawwss..    RRiiccaarrddoo''ss  ccoonntteemmppoorraarryy,,  GGeeoorrgg  WWiillhheellmm  FFrriieeddrriicchh

HHeeggeell  wwaanntteedd  ttoo  ccrreeaattee  aa  pphhiilloossoopphhyy  tthhaatt  wwoouulldd  aallllooww  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  ppeerrffeecctt  ssttaattee

eemmbbooddyyiinngg  tthhee  wwoorrkkiinngg  ooff  rreeaassoonn..    SSuucchh  aa  ssttaattee  wwoouulldd  uussee  nnoott  oonnllyy  tthhee  rraattiioonnaalliittyy  ooff  iinnddiivviidduuaallss

bbuutt  aallssoo  `̀tthhee  ccuunnnniinngg  ooff  rreeaassoonn''  wwhhiicchh  iiss  tthhee  wwoorrkkiinngg  oouutt  ooff  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  aanndd  ccoonnfflliiccttss  bbeettwweeeenn

ddiiffffeerreenntt  ssyysstteemmss  iinn  aa  ffoorrmm  tthhaatt  nnoonnee  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ssyysstteemmss  ccoouulldd  hhaavvee  ffoorreesseeeenn,,  lleett

aalloonnee  aaccttiivveellyy  ccoonnssttrruucctteedd..    OOnnee  rreeaassoonn  tthhaatt  ssuucchh  aa  ffoorrmmuullaattiioonn  aaccqquuiirreedd  mmaaggiisstteerriiaall  aauutthhoorriittyy  iiss

tthhaatt  eedduuccaatteedd  GGeerrmmaannss  wweerree  aaccuutteellyy  ddiissssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  eexxiissttiinngg  ffoorrmm  ooff  ssttaatteess  iinn  tthhee  nnuummeerroouuss

tteerrrriittoorriiaall  ssoovveerreeiiggnnttiieess  iinnttoo  wwhhiicchh  GGeerrmmaannyy  wwaass  ddiivviiddeedd..    TThheessee  ssttaatteess  ccoouulldd  nnoott  ssuucccceessssffuullllyy

ffaaccee  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  ppoosseedd  bbyy  tthhee  ppoosstt--rreevvoolluuttiioonnaarryy  FFrreenncchh  ssttaattee  oorr  tthhee  vviiccttoorriioouuss  ssttaattee  ooff  eevveerr  --

ppeerrffiiddiioouuss  AAllbbiioonn  ((AAvviinneerrii,,  11997722;;  TTaayylloorr,,  11997799;;  HHaammppsshheerr  --  MMoonnkk,,  11999922,,  cchhaapptteerr  99))..    AAnnootthheerr

rreeaassoonn  HHeeggeell  bbeeccaammee  iimmppoorrttaanntt  ttoo  llaatteerr  wwrriitteerrss  oonn  ppoolliittiiccss  aanndd  ssoocciieettyy  iiss  tthhaatt  HHeeggeell  sshhaarrppllyy  ppoosseedd

tthhee  pprroobblleemm  ooff  aaddaappttaattiioonn  ooff  bbaacckkwwaarrdd  ssoocciieettiieess  ttoo  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  tthheeiirr  eemmeerrggeennccee  aass  `̀hhiissttoorriiccaall

nnaattiioonnss'',,  tthhaatt  iiss,,  nnaattiioonnss  wwhhiicchh  wwoouulldd  hhaavvee  aann  iinntteerrnnaall  ddyynnaammiicc  ooff  tthheeiirr  oowwnn  aanndd  nnoott  ssiimmppllyy  bbee

ttoosssseedd  hhiitthheerr  aanndd  tthhiitthheerr  lliikkee  ssoo  mmuucchh  ddrriiffttwwoooodd  oonn  tthhee  oocceeaann  ccuurrrreennttss  ooff  hhiissttoorryy..    IInn  tthhee  pprroocceessss

hhee  aallssoo  pprroovviiddeedd  tthhee  ssttiimmuulluuss  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  mmaannyy  vvaarriiaannttss  ooff  ccoonnsseerrvvaattiivvee  iiddeeoollooggyy  wwhhiicchh

hhaadd  pprreecciisseellyy  tthhee  aaiimm  ooff  sstteemmmmiinngg  oorr  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  ssoocciiaall  ffoorrcceess  tthhaatt  sseeeemmeedd  ttoo

tthhrreeaatteenn  tthhee  oolldd  oorrddeerr..



KKaarrll  MMaarrxx  ffoolllloowweedd  HHeeggeell  iinn  ttaakkiinngg  tthhee  pprroobblleemmaattiicc  ooff  aa  bbaacckkwwaarrdd  ssttaattee  oorr  ssoocciieettyy  ssuucchh

aass  tthhaatt  ooff  GGeerrmmaannyy  aass  aa  cceennttrraall  ccoonncceerrnn  ooff  hhiiss  wwoorrkk  ((FFuurreett,,  11998888))..    HHoowweevveerr,,  iinnsstteeaadd  ooff  aa

pphhiilloossoopphhyy  ooff  hhiissttoorryy,,  hhee  ssttaarrtteedd  oonn  tthhee  qquueesstt  ffoorr  aa  pphhiilloossoopphhyy  ooff  rreevvoolluuttiioonn..    TThhiiss  iinn  ttuurrnn,,  lleedd

hhiimm  ttoo  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ddiiaalleeccttiiccss  ooff  ccaappiittaalliissmm  --  tthhee  llaatteesstt  pphhaassee  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  hhuummaann

ssoocciieettyy..    IInn  tthhee  pprroocceessss  hhee  aallssoo  ppuutt  tthhee  HHeeggeelliiaann  ddiiaalleeccttiicc  oonn  iittss  hheeaadd,,  ttaakkiinngg  tthhee  mmaatteerriiaall

ccoonnddiittiioonnss  ooff  hhuummaann  bbeeiinnggss  aass  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  aallll  pphhiilloossoopphhiiccaall,,  hhiissttoorriiccaall  oorr  sscciieennttiiffiicc  eennqquuiirryy

rraatthheerr  tthhaann  ttrreeaattiinngg  iiddeeaass  oorr  tthhoouugghhtt  aass  vviirrttuuaallllyy  ddiivvoorrcceedd  ffrroomm  tthhee  wwaayy  tthhiinnkkiinngg  bbeeiinnggss  lliivveedd  iinn

ssoocciieettyy..    BBuutt  iinn  uunnddeerrttaakkiinngg  aa  ssppeeccttrroossccooppiicc  aannaallyyssiiss  ooff  ccaappiittaalliisstt  ssoocciieettyy  --  wwhhiicchh  wwaass  iittsseellff  aann

aaccccoommpplliisshhmmeenntt  tthhaatt  wwaass  aallmmoosstt  ssuuppeerrhhuummaann  iinn  iittss  mmaaggnniittuuddee  --  hhee  nneevveerr  ccoouulldd  ccoommee  bbaacckk  ttoo  tthhee

ccoonncceerrnnss  ooff  hhiiss  yyoouutthh..    CCoonnttrraarryy  ttoo  AAlltthhuusssseerr''ss  ccllaaiimm,,  tthhee  mmaattuurree  MMaarrxx  ddiidd  nnoott  ssuuppeerrsseeddee  tthhee

yyoouunngg  MMaarrxx  ::  MMaarrxx  ddiidd  nnoott  lliivvee  lloonngg  eennoouugghh  ttoo  ffiinniisshh  wwhhaatt  tthhee  yyoouunngg  MMaarrxx  hhaadd  bbeegguunn..    MMaarrxx''ss

ddiissccoovveerryy  ooff  ccllaassssiiccaall  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  aanndd  hhiiss  lliiffee--lloonngg  eennggaaggeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  ddiiaalleeccttiiccss  ooff

ccaappiittaalliissmm  aanndd  wwiitthh  tthheeoorriieess  ooff  ssuurrpplluuss  vvaalluuee  sshhoouulldd  bbee  sseeeenn  aass  aa  ccaassee  ooff  `̀eeppiisstteemmoollooggiiccaall

bbrrooaaddeenniinngg'',,  nnoott  ooff  `̀eeppiisstteemmoollooggiiccaall  bbrreeaakk''..    TThhaatt  bbrrooaaddeenniinngg  wwoouulldd  hhaavvee  rreeqquuiirreedd  aa  tthhoorroouugghh

eennqquuiirryy  iinnttoo  tthhee  iiddeeoollooggiiccaall  aanndd  mmaatteerriiaall  ccoonnssttiittuueennttss  ooff  nnoonn--ccaappiittaalliisstt  ssoocciieettiieess  ::  tthhee  eeaarrllyy

ssttuuddeenntt  ooff  GGrreeeekk  pphhiilloossoopphhyy  hhaadd  ttoo  lleeaavvee  tthhaatt  ttaasskk  ttoo  bbee  eexxeeccuutteedd  bbyy  ootthheerrss  ((ccff..  SSttee  CCrrooiixx,,  11998811,,

cchhaapptteerrss  11  aanndd  22))..

AAss  wwee  sshhaallll  ttrryy  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  iinn  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  ppaappeerr,,  tthhee  pprroobblleemmaattiicc  ooff  ccoolloonniiaalliissmm  wwaass

ccoovveerreedd  oovveerr  rraatthheerr  tthhaann  ssoorrtteedd  oouutt  iinn  tthhee  wwrriittiinnggss  ooff  mmoosstt  nniinneetteeeenntthh  cceennttuurryy  ffoolllloowweerrss  ooff

ccllaassssiiccaall  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy..    IInn  tthhee  ssaammee  wwaayy  tthhee  ffiinniittuuddee  ooff  hhuummaann  lliiffee  iimmppoosseedd  aann

eeppiisstteemmoollooggiiccaall  bbrreeaakk  oonn  tthhee  wwoorrkk  ooff  MMaarrxx  aanndd  EEnnggeellss  wwhhiicchh  ccoosstt  MMaarrxxiissmm  ddeeaarr  aass  ffaarr  aass  tthhee

aannaallyyssiiss  ooff  nnoonn--ccaappiittaalliisstt  oorr  bbaacckkwwaarrdd  ccaappiittaalliisstt  ssoocciieettiieess  wwaass  ccoonncceerrnneedd..    VV..II..  LLeenniinn,,  LLeeoonn

TTrroottsskkyy,,  RRoossaa  LLuuxxeemmbbuurrgg  aanndd  MMaaoo  ZZeeddoonngg  hhaadd  ttoo  uunnddeerrttaakkee  ffrreesshh  aannaallyyssiiss  ooff  uunnddeerrddeevveellooppeedd

ccaappiittaalliisstt  oorr  pprree--ccaappiittaalliisstt  ssoocciieettiieess..    TThheeyy  wweerree  oofftteenn  aaccccuusseedd  ooff  vviioollaattiinngg  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  tthhee

ttwwoo  ffoouunnddiinngg  ffaatthheerrss,,  ffoorr  tthhee  rreeaassoonn  tthhaatt  hhee  llaatttteerr  ccoouulldd  nnoott  ffiinniisshh  iinn  tthheeiirr  oolldd  aaggee  wwhhaatt  tthheeyy  hhaadd

bbeegguunn  iinn  tthheeiirr  yyoouutthh  ((MMccLLeellllaann,,  11997799))..    TThhaatt  ssttoorryy  ooff  tthhee  rreeccoovveerryy  ooff  tthhee  ffuullll--bblloowwnn  MMaarrxxiiaann

pprroobblleemmaattiicc  ddaattiinngg  bbaacckk  ttoo  tthhee  ddaayyss  ooff  GGeerrmmaann  IIddeeoollooggyy  ((MMaarrxx  aanndd  EEnnggeellss,,  11884455--4477))  wwiillll  bbee

ttaakkeenn  uupp  iinn  aa  sseeppaarraattee  ppaappeerr..

22..    TThhee  ddiissccoouurrssee  ooff  ccoolloonniiaalliissmm  iinn  AAddaamm  SSmmiitthh

AAddaamm  SSmmiitthh''ss  ddeennuunncciiaattiioonn  ooff  ccoolloonniiaall  ccoonnqquueessttss  aanndd  ooff  mmoonnooppoollyy  ccoommppaanniieess  iiss  jjuussttllyy

cceelleebbrraatteedd..    SSmmiitthh,,  hhoowweevveerr,,  ddiissttiinngguuiisshheedd  bbeettwweeeenn  ccoolloonniieess  iinn  nneeww  llaannddss  eemmppttyy  ((oorr  eemmppttiieedd))  ooff

ppeeooppllee,,  aanndd  ccoolloonniiaall  rruullee  oovveerr  llaannddss  wwiitthh  sseettttlleedd  ppooppuullaattiioonnss..    IInn  hhiiss  ddiissccuussssiioonn  ppuurreellyy  eeccoonnoommiicc

ffaaccttoorrss  ppllaayy  aa  ddoommiinnaanntt,,  bbuutt  bbyy  nnoo  mmeeaannss  aann  eexxcclluussiivvee,,  rroollee..



TThhee  ccoolloonnyy  ooff  aa  cciivviilliisseedd  nnaattiioonn  wwhhiicchh  ttaakkeess  ppoosssseessssiioonn  eeiitthheerr  ooff  aa  wwaassttee  ccoouunnttrryy,,
oorr  ooff  oonnee  ssoo  tthhiinnllyy  iinnhhaabbiitteedd  tthhaatt  tthhee  nnaattiivveess  eeaassiillyy  ggiivvee  ppllaaccee  ttoo  tthhee  nneeww  sseettttlleerrss,,
aaddvvaanncceess  mmoorree  rraappiiddllyy  ttoo  wweeaalltthh  aanndd  ggrreeaattnneessss  tthhaann  aannyy  ootthheerr  hhuummaann  ssoocciieettyy
((SSmmiitthh  11777766,,  VVooll..IIII,,  pp..6633))..

TThhee  ccoolloonniisstt,,  wwiitthh  aabbuunnddaanntt  llaanndd,,  wwiitthh  nnoo  rreenntt,,  aanndd  vviirrttuuaallllyy  nnoo  ttaaxxeess  ttoo  ppaayy  rreeaappss  aallll  tthhaatt

hhee  ssoowwss..    IIff  hhee  eemmppllooyyss  llaabboouurreerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  aauuggmmeenntt  hhiiss  pprroodduuccttiioonn,,  hhee  hhaass  ttoo  ppaayy  tthheemm  hhiigghh

wwaaggeess  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ssccaarrcciittyy  ooff  llaabboouurr..    `̀TThhee  cchheeaappnneessss  aanndd  pplleennttyy  ooff  ggoooodd  llaanndd  eennccoouurraaggee

iimmpprroovveemmeenntt,,  aanndd  eennaabbllee  tthhee  pprroopprriieettoorr  ttoo  ppaayy  tthhoossee  hhiigghh  wwaaggeess''  ((IIbbiidd..,,  pp..6644))..    `̀TThhee  lliibbeerraall

rreewwaarrdd  ooff  llaabboouurr  eennccoouurraaggeess  mmaarrrriiaaggee..    TThhee  cchhiillddrreenn,,  dduurriinngg  tthhee  tteennddeerr  yyeeaarrss  ooff  iinnffaannccyy,,  aarree  wweellll

ffeedd  aanndd  pprrooppeerrllyy  ttaakkeenn  ccaarree  ooff,,  aanndd  wwhheenn  tthheeyy  aarree  ggrroowwnn  uupp,,  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthheeiirr  llaabboouurr  ggrreeaattllyy

oovveerrppaayyss  tthheeiirr  mmaaiinntteennaannccee..    WWhheenn  aarrrriivveedd  aatt  mmaattuurriittyy,,  tthhee  hhiigghh  pprriiccee  ooff  llaabboouurr,,  aanndd  tthhee  llooww  pprriiccee

ooff  llaanndd,,  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  eessttaabblliisshh  tthheemmsseellvveess  iinn  tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  aass  tthheeiirr  ffaatthheerrss  ddiidd  bbeeffoorree  tthheemm''

((IIbbiidd..,,  pp..6633))..    FFiinnaallllyy,,  `̀wwhhaatt  eennccoouurraaggeess  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt

eennccoouurraaggeess  tthhaatt  ooff  rreeaall  wweeaalltthh  aanndd  ggrreeaattnneessss''  ((IIbbiidd..,,  pp..6644))..

AAddaamm  SSmmiitthh  wwaass  hheerree  ggiivviinngg  aa  mmoorree  oorr  lleessss  ssuummmmaarryy  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee

ssppeeccttaaccuullaarr  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  ccoolloonniieess  ppllaanntteedd  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh..    TThhiiss  aaccccoouunntt  iiss  aallssoo

ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  hhiiss  vviieeww  tthhaatt  tthheerree  ccoouulldd  bbee  nnoo  ffoorrcciibbllee  iimmppoossiittiioonn  ooff  tthhee  rruullee  ooff  tthhee  BBrriittiisshh

PPaarrlliiaammeenntt  oonn  tthhoossee  ccoolloonniieess..    HHee  wwaass  nnoott  aalloonnee  iinn  aarrgguuiinngg  tthhaatt  tthhee  oonnllyy  nnaattuurraall  ddeevveellooppmmeenntt

wwoouulldd  bbee  tthhaatt  eevveennttuuaallllyy  tthhee  AAmmeerriiccaann  ccoolloonniieess  wwoouulldd  bbeeccoommee  mmoorree  ppooppuulloouuss  aanndd  pprroossppeerroouuss

tthhaann  BBrriittaaiinn  aanndd  tthhee  sseeaatt  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  WWeessttmmiinnsstteerr  ttoo  ssoommee  ppllaaccee

aaccrroossss  tthhee  AAttllaannttiicc  ((PPooccoocckk,,  11998800,,  pp..8811))..

SSmmiitthh  ppuutt  ddoowwnn  ttwwoo  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  aa  nneeww  ccoolloonnyy  ooff  sseettttlleerrss  ttoo  pprroossppeerr..    TThheerree  sshhoouulldd  bbee

aabbuunnddaannccee  ooff  llaanndd,,  aanndd  tthhee  ccoolloonnyy  mmuusstt  nnoott  bbee  ppllaanntteedd  iinn  `̀ccoonnqquueerreedd  pprroovviinncceess  wwhhiicchh  hhaadd  bbeeeenn

ffuullllyy  iinnhhaabbiitteedd  bbeeffoorree''  ((SSmmiitthh,,  11777766,,  VVooll..IIII,,  pp..6655))..    SSeeccoonnddllyy,,  tthhee  ccoolloonniissttss  mmuusstt  nnoott  bbeelloonngg  ttoo

`̀ssaavvaaggee  aanndd  bbaarrbbaarroouuss  nnaattiioonnss'',,  bbeeccaauussee  aammoonngg  tthheemm  `̀tthhee  nnaattuurraall  pprrooggrreessss  ooff  llaaww  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt

iiss  ssttiillll  sslloowweerr  tthhaann  tthhee  nnaattuurraall  pprrooggrreessss  ooff  aarrttss,,  aafftteerr  llaanndd  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaavvee  bbeeeenn  ssoo  ffaarr

eessttaabblliisshheedd  aass  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthheeiirr  pprrootteeccttiioonn''  ((IIbbiidd..,,  pp..6633))..

AAddaamm  SSmmiitthh''ss  ccoonnddeemmnnaattiioonn  ooff  ccoolloonniieess  ooff  eexxppllooiittaattiioonn,,  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  ddoo

nnoott  eennjjooyy  tthhee  lliibbeerrttyy  ttoo  rreegguullaattee  tthheeiirr  oowwnn  aaffffaaiirrss  iiss  aallssoo  qquuiittee  uunneeqquuiivvooccaall..    SScchhoollaarrllyy  aatttteennttiioonn

hhaass  bbeeeenn  ddeevvootteedd  cchhiieeffllyy  ttoo  hhiiss  ccoonnddeemmnnaattiioonn  ooff  ccoommppaanniieess  ooff  mmeerrcchhaannttss  eennjjooyyiinngg  mmoonnooppoollyy

pprriivviilleeggeess  uunnddeerr  cchhaarrtteerrss  iissssuueedd  bbyy  tthheeiirr  ggoovveerrnnmmeennttss  ::  `̀TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  aann  eexxcclluussiivvee

ccoommppaannyy  ooff  mmeerrcchhaannttss  iiss,,  ppeerrhhaappss,,  tthhee  wwoorrsstt  ooff  aallll  ggoovveerrnnmmeennttss  ffoorr  aannyy  ccoouunnttrryy  wwhhaatteevveerr''  ((IIbbiidd..,,

pp..6688))..    HHee  eexxccoorriiaatteedd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  IInnddoonneessiiaann  aarrcchhiippeellaaggoo  bbyy  tthhee  DDuuttcchh  EEaasstt  IInnddiiaa



CCoommppaannyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  eevviill  eeffffeeccttss  iitt  pprroodduucceedd  ffoorr  tthhee  eeccoonnoommyy  aanndd  tthhee  wweellffaarree  ooff  tthhee

iinnhhaabbiittaannttss  ooff  tthhaatt  aarrcchhiippeellaaggoo..    HHee  eexxtteennddeedd  tthhaatt  aannaallyyssiiss  aallssoo  ttoo  tthhee  pprroobbaabbllee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  rruullee

ooff  BBeennggaall  bbyy  tthhee  EEnngglliisshh  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy::  `̀TThhee  EEnngglliisshh  CCoommppaannyy  hhaavvee  nnoott  yyeett  hhaadd  ttiimmee  ttoo

eessttaabblliisshh  ssoo  ppeerrffeeccttllyy  ddeessttrruuccttiivvee  aa  ssyysstteemm  [[aass  pprreevvaaiilleedd  iinn  tthhee  DDuuttcchh  EEaasstt  IInnddiieess  ----  AA..BB..]]..    TThhee

ppllaann  ooff  tthheeiirr  ggoovveerrnnmmeenntt,,  hhoowweevveerr,,  hhaass  hhaadd  eexxaaccttllyy  tthhee  ssaammee  tteennddeennccyy''  ((IIbbiidd..,,  pp..113322))..    IInn  aa

cceelleebbrraatteedd  ppaassssaaggee,,  hhee  ppooiinntteedd  ttoo  tthhee  ssttaarrkk  ccoonnttrraasstt  bbeettwweeeenn  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa

CCoommppaannyy  aass  aa  ssoovveerreeiiggnn,,  aanndd  iittss  iinntteerreesstt  aass  aa  ccoommppaannyy  ooff  mmeerrcchhaannttss  ::

IItt  iiss  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy,,  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ssoovveerreeiiggnnss,,  tthhaatt  tthhee
EEuurrooppeeaann  ggooooddss  wwhhiicchh  aarree  ccaarrrriieedd  ttoo  tthheeiirr  IInnddiiaann  ddoommiinniioonnss  sshhoouulldd  bbee  ssoolldd  tthheerree
aass  cchheeaapp  aass  ppoossssiibbllee;;  aanndd  tthhaatt  tthhee  IInnddiiaann  ggooooddss  wwhhiicchh  aarree  bbrroouugghhtt  ffrroomm  tthheennccee
sshhoouulldd  bbrriinngg  tthheerree  aass  ggoooodd  aa  pprriiccee,,  oorr  sshhoouulldd  bbee  ssoolldd  tthheerree  aass  ddeeaarr  aass  ppoossssiibbllee..    BBuutt
tthhee  rreevveerrssee  ooff  tthhiiss  iiss  tthheeiirr  iinntteerreesstt  aass  mmeerrcchhaannttss..    AAss  ssoovveerreeiiggnnss,,  tthheeiirr  iinntteerreesstt  iiss
eexxaaccttllyy  tthhee  ssaammee  wwiitthh  tthhaatt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  wwhhiicchh  tthheeyy  ggoovveerrnn..    AAss  mmeerrcchhaannttss  tthheeiirr
iinntteerreesstt  iiss  ddiirreeccttllyy  ooppppoossiittee  ttoo  tthhaatt  iinntteerreesstt..    ((IIbbiidd..,,  pp..113344))..

SSmmiitthh  ddiidd  nnoott  ssttoopp  wwiitthh  tthhee  uunnccoovveerriinngg  ooff  tthhiiss  ssttaarrkk  ccoonnttrraasstt,,  bbuutt  wweenntt  oonn  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee

tthheemmee  tthhaatt  tthhee  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  wwaass  iittsseellff  lliikkeellyy  ttoo  bbee

ddiissttoorrtteedd  bbyy  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  mmeerrccaannttiillee  mmoonnooppoollyy  aanndd  aabbssoolluuttee  aauutthhoorriittyy  iinn  tthhee  ssaammee  hhaannddss  ::

tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  IInnddiiaa  `̀iiss  nneecceessssaarriillyy  ccoommppoosseedd  ooff  aa  ccoouunncciill  ooff  mmeerrcchhaannttss,,  aa

pprrooffeessssiioonn  nnoo  ddoouubbtt  eexxttrreemmeellyy  rreessppeeccttaabbllee,,  bbuutt  wwhhiicchh  iinn  nnoo  ccoouunnttrryy  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ccaarrrriieess  aalloonngg

wwiitthh  iitt  tthhaatt  ssoorrtt  ooff  aauutthhoorriittyy  wwhhiicchh  nnaattuurraallllyy  oovveerraawweess  tthhee  ppeeooppllee,,  aanndd  wwiitthhoouutt  ffoorrccee  ccoommmmaannddss

tthheeiirr  wwiilllliinngg  oobbeeddiieennccee..    SSuucchh  aa  ccoouunncciill  ccaann  ccoommmmaanndd  oobbeeddiieennccee  oonnllyy  bbyy  tthhee  mmiilliittaarryy  ffoorrccee  wwiitthh

wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  aaccccoommppaanniieedd,,  aanndd  tthheeiirr  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  tthheerreeffoorree  nneecceessssaarriillyy  mmiilliittaarryy  aanndd

ddeessppoottiiccaall''  ((IIbbiidd..,,  pp..113344))..    TThhiiss  tthheemmee  wwaass  ffuurrtthheerr  ddeevveellooppeedd  bbyy  BBuurrkkee  ((11778833))  iinn  tthhee  NNiinntthh

RReeppoorrtt,,  wwhhoo  cchhaarraacctteerriizzeedd  tthhee  ssyysstteemm  aass  tthhaatt  ooff  `̀ccooeerrcciivvee  mmoonnooppoollyy''..

RReeaadd  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  rreeaassoonnss  aaddvvaanncceedd  bbyy  SSmmiitthh  ffoorr  tthhee  pprroossppeerriittyy  ooff  EEnngglliisshh  ccoolloonniieess

iinn  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa,,  iinncclluuddiinngg  tthheeiirr  lliibbeerrttyy  iinn  ggoovveerrnniinngg  tthheeiirr  oowwnn  aaffffaaiirrss,,  aanndd  ffoorr  tthhee  ddeessiirraabbiilliittyy  ooff

eexxppaannddiinngg  tthhee  mmaarrkkeett  iinn  BBeennggaall  tthhrroouugghh  ffiieerrccee  ccoommppeettiittiioonn  aammoonngg  ttrraaddeerrss  ((IIbbiidd..,,  113333)),,  SSmmiitthh''ss

aannaallyyssiiss  aammoouunnttss  ttoo  aa  ccoonnddeemmnnaattiioonn  ooff  aannyy  aalliieenn  rruullee  oonn  aa  ggrroouupp  ooff  sseettttlleedd  iinnhhaabbiittaannttss,,  eessppeecciiaallllyy

wwhheenn  ssuucchh  rruullee  mmiigghhtt  lleeaadd  ttoo  aa  rreettaarrddaattiioonn  iinn  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  mmaarrkkeett  tthhrroouugghh  aa  ttrraannssffeerr  ooff  tthhee

ssuurrpplluuss  ffrroomm  tthhee  ddeeppeennddeenntt  ccoouunnttrryy..    FFoorr  tthhee  eexxpplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  llaatttteerr  ppaarrtt  ooff  tthhee  aannaallyyssiiss,,

hhoowweevveerr,,  wwee  hhaavvee  ttoo  ttuurrnn  ttoo  BBuurrkkee''ss  NNiinntthh  RReeppoorrtt  ((BBuurrkkee,,  11778833)),,  aanndd  ttoo  LLaauuddeerrddaallee  ((11880099))..

AAddaamm  SSmmiitthh  aarrgguueedd  aallssoo  tthhaatt  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  eexxcclluussiivvee  pprriivviilleeggeess  ttoo  mmeerrcchhaannttss  ffoorr  ttrraaddiinngg

wwiitthh  ddiissttaanntt  ppaarrttss  ooff  tthhee  wwoorrlldd  wwaass  hhaarrmmffuull  ttoo  tthhee  mmootthheerr  ccoouunnttrryy  bbeeccaauussee  ooff  iittss  eeffffeecctt  iinn



iinnccrreeaassiinngg  tthhee  pprriicceess  ooff  iimmppoorrttss  ffrroomm  tthhee  ccoolloonniieess,,  aanndd  bbeeccaauussee  ooff  iittss  tteennddeennccyy  ttoo  ddiivveerrtt  ccaappiittaall  ttoo

ttrraaddeess  wwhhiicchh  aarree  lleessss  pprrooffiittaabbllee  ffrroomm  tthhee  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ooff  tthhee  mmootthheerr  ccoouunnttrryy,,  tthhoouugghh  nnoott

nneecceessssaarriillyy  ffrroomm  tthhaatt  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  ooff  mmeerrcchhaannttss..    FFiinnaallllyy,,  hhee  wwaass  aaccuuttee  eennoouugghh  aa  ssttuuddeenntt  ooff

ppoolliittiiccss  ttoo  rreeaalliizzee  tthhee  eevviill  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  pprriivviilleeggeedd  ccoommppaannyy  oonn  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  hhoommee

ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  oonn  tthhee  bbeehhaavviioouurr  ooff  iittss  sseerrvvaannttss  wwhhoo  aarree  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee

ccoonnqquueerreedd  ccoouunnttrryy..

TToo  ffoouunndd  aa  ggrreeaatt  eemmppiirree  ffoorr  tthhee  ssoollee  ppuurrppoossee  ooff  rraaiissiinngg  uupp  aa  ppeeooppllee  ooff  ccuussttoommeerrss
mmaayy  aatt  ffiirrsstt  ssiigghhtt  aappppeeaarr  aa  pprroojjeecctt  ffiitt  oonnllyy  ffoorr  aa  nnaattiioonn  ooff  sshhooppkkeeeeppeerrss..    IItt  iiss,,
hhoowweevveerr  aa  pprroojjeecctt  aallttooggeetthheerr  uunnffiitt  ffoorr  aa  nnaattiioonn  ooff  sshhooppkkeeeeppeerrss,,  bbuutt  eexxttrreemmeellyy  ffiitt
ffoorr  aa  nnaattiioonn  wwhhoossee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  iinnfflluueenncceedd  bbyy  sshhooppkkeeeeppeerrss  ((IIbbiidd..,,  pp..111100))..

AAddaamm  SSmmiitthh  iinn  eeffffeecctt  aarrgguueedd  tthhaatt  tthhee  aabboolliittiioonn  ooff  mmoonnooppoolliieess  wwaass  iinn  tthhee  ttrruuee  iinntteerreesstt  ooff

tthhee  nnaattiioonn  ooff  sshhooppkkeeeeppeerrss,,  aalltthhoouugghh  iitt  mmiigghhtt  ggoo  aaggaaiinnsstt  ppaarrttiiccuullaarr  sseeccttiioonnaall  iinntteerreessttss..    TThhee

ccaammppaaiiggnn  ffoorr  aabboolliittiioonn  ooff  tthhee  mmoonnooppoollyy  pprriivviilleeggeess  ooff  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  ddrreeww  ffiirree  ffrroomm

SSmmiitthh''ss  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  eevviill  iinnfflluueennccee  ooff  sseeccttiioonnaall  iinntteerreessttss  iinn  ccoorrrruuppttiinngg  ggoooodd  ggoovveerrnnmmeenntt  aass  wweellll

aass  ffrroomm  hhiiss  ddeemmoonnssttrraattiioonn  ooff  iittss  eeffffeecctt  iinn  rreettaarrddiinngg  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  hhoommee  ccoouunnttrryy..

33..    TThhee  HHuummee--TTuucckkeerr  llaaww  ooff  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt

AAddaamm  SSmmiitthh  wwaass  nnoott  aalloonnee  iinn  ooppppoossiinngg  ccoommmmeerrccee  bbyy  ccoonnqquueesstt  bbuutt  wwaass  oonnee  aammoonngg  aa

nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  wwrriitteerrss  iinn  tthhee  eeiigghhtteeeenntthh  cceennttuurryy  wwhhoo  ttrriieedd  sseerriioouussllyy  ttoo  aannaallyyssee  tthhee  nneecceessssiittyy  oorr

ddeessiirraabbiilliittyy  ooff  ffoorreeiiggnn  ccoonnqquueessttss  ffoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  aaddvvaanncciinngg  tthhee  pprroossppeerriittyy  ooff  tthhee  hhoommee  ccoouunnttrryy..

SSmmiitthh  aarrgguueedd  tthhaatt  aannyy  ccoouunnttrryy  wwhhiicchh  ffoolllloowweedd  tthhee  ssaammee  ppoolliicciieess  aass  BBrriittaaiinn  iinn  pprroommoottiinngg  lliibbeerrttyy

aanndd  ffrreeeeddoomm  ooff  ttrraaddee  ccoouulldd  ddoo  aass  wweellll..    HHoowweevveerr,,  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  hhiiss  ccoonntteemmppoorraarriieess,,  JJoossiiaahh

TTuucckkeerr  ooff  GGlloouucceesstteerr,,  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  aa  sseett  ooff  aarrgguummeennttss  ttoo  sshhooww  tthhaatt  aa  rriicchh  ccoouunnttrryy  ppuurrssuuiinngg

ppoolliicciieess  ooff  ffrreeee  ttrraaddee  wwoouulldd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eennjjooyy  aann  aaddvvaannttaaggee  oovveerr  iittss  ppoooorreerr  nneeiigghhbboouurrss  oorr

ppaarrttnneerrss,,  aanndd  iitt  nneeeeddeedd  nnoo  ccrruuttcchheess  ooff  ccoonnqquueesstt  oorr  pprriivviilleeggeess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssttaayy  aahheeaadd..    TTuucckkeerr''ss

aarrgguummeennttss  aarroossee  ppaarrttllyy  oouutt  ooff  hhiiss  ccoonntteessttaattiioonn  ooff  DDaavviidd  HHuummee''ss  tthheeoorryy  ooff  eeqquuaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee

ccoonnddiittiioonnss  ooff  rriicchh  aanndd  ppoooorr  nnaattiioonnss  uunnddeerr  aa  rreeggiimmee  ooff  ffrreeee  ttrraaddee,,  bbuutt  HHuummee  hhaadd  aannttiicciippaatteedd

iimmppoorrttaanntt  eelleemmeennttss  ooff  TTuucckkeerr''ss  tthheeoorryy..    EEddmmuunndd  BBuurrkkee,,  HHuummee,,  SSmmiitthh  aanndd  TTuucckkeerr  aallll  aarrgguueedd,,  ffoorr

vveerryy  ddiiffffeerreenntt  ppoolliittiiccaall  ppoolliittiiccaall  rreeaassoonnss,,  tthhaatt  tthhee  AAmmeerriiccaann  ccoolloonniieess  sshhoouulldd  bbee  sseeppaarraatteedd  ffrroomm

BBrriittaaiinn..    SSoommee  ooff  tthheemm  iinn  ffaacctt  aaggrreeeedd  wwiitthh  BBeennjjaammiinn  FFrraannkklliinn  tthhaatt  tthhee  AAmmeerriiccaann  ccoolloonniieess  wwoouulldd

eevveennttuuaallllyy  oovveerrttaakkee  BBrriittaaiinn  iinn  ppooppuullaattiioonn  aanndd  pprroossppeerriittyy,,  aanndd  tthhee  llooggiiccaall  oouuttccoommee  ooff  aa  ccoonnttiinnuueedd

uunniioonn  wwoouulldd  bbee  ffoorr  tthhee  sseeaatt  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  bbee  rreemmoovveedd  aaccrroossss  tthhee  AAttllaannttiicc  ((PPooccoocckk,,  11997755,,

WWiinncchh,,  11997788,,  cchhaapptteerr  77;;  PPooccoocckk,,  11997799,,  11998800,,  11998855aa;;  MMiilllleerr,,  11998811,,  `̀CCoonncclluussiioonn''))..    PPrraaccttiiccaallllyy  aallll



ooff  tthheemm  wwoouulldd  hhaavvee  sshhuuddddeerreedd  aatt  tthhee  pprroossppeecctt,,  mmaaiinnllyy  bbeeccaauussee  tthheeyy  llooaatthheedd  tthhee  kkiinndd  ooff

ggoovveerrnnmmeenntt  tthheeyy  tthhoouugghhtt  ssuucchh  aa  uunniioonn  wwoouulldd  rreeqquuiirree  --  eeiitthheerr  aa  ffuullllyy  rreeppuubblliiccaann  ggoovveerrnnmmeenntt,,  wwiitthh

nnoo  mmoonnaarrcchhiiccaall  eelleemmeenntt  iinn  iitt,,  aanndd  rriiddddlleedd  wwiitthh  ffaaccttiioouussnneessss,,  oorr  aann  oolliiggaarrcchhiiccaall  mmoonnsstteerr  wwiitthh  aallll

ppaattrroonnaaggee  ccoonncceennttrraatteedd  iinn  aa  sseeaatt  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ooppeerraattiinngg  ffrroomm  aaccrroossss  tthhee  AAttllaannttiicc..

IItt  iiss  ffaasscciinnaattiinngg  ttoo  ssppeeccuullaattee  hhooww  mmuucchh  tthhee  ggeenneerraall  aannttii--ccoolloonniiaall  oorr  aannttii--eemmppiirree  aattttiittuuddee  ooff

tthheessee  mmeenn  ooff  lleetttteerrss  ((oonnllyy  BBuurrkkee  aammoonngg  tthheemm  wwaass  aa  pprraaccttiissiinngg  ppoolliittiicciiaann))  wwaass  sshhaappeedd  bbyy  tthhee  rriissee

ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  ccoolloonniieess  ttoo  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  cchhaalllleennggeerrss  ttoo  tthhee  BBrriittiisshh  ppoowweerr  aanndd  tthhee

aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  BBrriittiisshh  ggoovveerrnnmmeenntt..    MMyy  ccoonncceerrnn,,  hheerree,,  hhoowweevveerr,,  iiss  tthhee  nnaarrrroowweerr  oonnee  ooff  lliinnkkiinngg

tthhee  ppoolliittiiccaall  ssttaannccee  ooff  TTuucckkeerr  aanndd  HHuummee  ttoo  tthheeiirr  `̀ssttrriiccttllyy  eeccoonnoommiicc''  rreeaassoonniinngg..    II  sshhaallll  ccoonncceennttrraattee

mmaaiinnllyy  oonn  TTuucckkeerr  bbeeccaauussee  hhee  hhaass  wwrriitttteenn  mmoorree  eexxtteennssiivveellyy  tthhaann  ootthheerrss  oonn  tthhee  iirrrreelleevvaannccee  ooff

ccoolloonniiaall  ccoonnqquueessttss  ffoorr  tthhee  pprroossppeerriittyy  ooff  aa  rriicchh  nnaattiioonn  ((ffoorr  aa  mmoorree  eexxtteennssiivvee  ttrreeaattmmeenntt,,  sseeee  BBaaggcchhii,,

11999933))..

IInn  11776633,,  tthhee  yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  SSeevveenn  YYeeaarrss''  WWaarr  bbeettwweeeenn  EEnnggllaanndd  aanndd  FFrraannccee  eennddeedd,,

TTuucckkeerr  ppuubblliisshheedd  aa  ttrraacctt  sseettttiinngg  oouutt  tthhee  rreeaassoonnss  wwhhyy  iitt  wwaass  ssttuuppiidd  ttoo  ggoo  ttoo  tthhee  wwaarr  ffoorr  `̀tthhee  ssaakkee  ooff

pprrooccuurriinngg,,  eennllaarrggiinngg  oorr  sseeccuurriinngg  ooff  ttrraaddee''  ((TTuucckkeerr,,  11776633))..    TThhiiss  wwaass  rreeppuubblliisshheedd  iinn  11777744..    HHee

aaddddeedd  aa  nneeww  TTrraacctt  aass  aann  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  tthhee  wwhhoollee  ccoolllleeccttiioonn,,  aanndd  tthheerree  hhee  sseett  oouutt  ffuullllyy  tthhee

ggrroouunnddss  ffoorr  ccoonncclluuddiinngg  tthhaatt  uunnddeerr  aa  rreeggiimmee  ooff  ffrreeee  ttrraaddee,,  tthhee  rriicchh  ccoouunnttrryy  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  pprroossppeerr

aanndd  mmaayy  eevveenn  ssttaayy  aahheeaadd  ooff  tthhee  ppoooorr  ccoouunnttrryy  ((TTuucckkeerr,,  11777744aa))..

OOnn  pp..3366  ooff  tthhiiss  nneeww  TTrraacctt,,  TTuucckkeerr  ffoorrmmuullaatteedd  aa  pprrooppoossiittiioonn  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  cchhaarraacctteerriizzeedd

aass  tthhee  HHuummee--TTuucckkeerr  llaaww  ooff  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  pprriicceess  ((HHuummee  ccoommeess  cclloossee

ttoo  tthhee  ssaammee  pprrooppoossiittiioonn  iinn  hhiiss  eessssaayy,,  `̀OOff  MMoonneeyy''  ;;  sseeee  HHuummee,,  11775522aa))::

[[oo]]ppeerroossee  oorr  ccoommpplliiccaatteedd  mmaannuuffaaccttuurreess  aarree  cchheeaappeesstt  iinn  rriicchh  ccoouunnttrriieess;;  aanndd  rraaww
mmaatteerriiaallss  iinn  ppoooorr  oonneess..    AAnndd,,  tthheerreeffoorree,,  iinn  pprrooppoorrttiioonn  aass  aannyy  ccoommmmooddiittyy
aapppprrooaacchheess  ttoo  oonnee,,  oorr  ootthheerr  ooff  tthheessee  eexxttrreemmeess,,  iinn  tthhaatt  pprrooppoorrttiioonn  wwiillll  iitt  bbee  ffoouunndd  ttoo
bbee  cchheeaappeerr,,  oorr  ddeeaarreerr,,  iinn  aa  rriicchh  oorr  aa  ppoooorr  ccoouunnttrryy..

IInn  ttrraacciinngg  oouutt  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  ttrraaddee  bbeettwweeeenn  aa  rriicchh  ccoouunnttrryy  aanndd  aa  ppoooorr  oonnee,,  TTuucckkeerr

ccaarreeffuullllyy  ddiissttiinngguuiisshheedd  bbeettwweeeenn  tthhee  ccaassee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  rriicchheess  aarree  ddeerriivveedd  ffrroomm  aa  wwiinnddffaallll  ggaaiinn

ssuucchh  aass  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  aa  llaarrggee  iinnddeemmnniittyy  aanndd  tthhee  ccaassee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  rriicchheess  aarree  eeaarrnneedd  `̀iinn  tthhee  wwaayy  ooff

ggeenneerraall  iinndduussttrryy''..    IInn  tthhee  ffoorrmmeerr  ccaassee  tthhee  eeffffeecctt  wwiillll  mmeerreellyy  bbee  ttoo  rraaiissee  wwaaggeess  aanndd  ccoossttss  aallll  rroouunndd

iinn  tthhee  rriicchheerr  ccoouunnttrryy,,  aanndd  tthhee  ccoouunnttrryy  wwiillll  eexxppoorrtt  lleessss  ttoo,,  aanndd  iimmppoorrtt  mmoorree  ffrroomm,,  iittss  ppoooorreerr

nneeiigghhbboouurrss..    NNoott  oonnllyy  wwiillll  tthhee  iinniittiiaall  ssuurrpplluuss  iinn  bbaallaannccee  ooff  ttrraaddee  bbee  ddiissssiippaatteedd  bbuutt  tthhee  eeaarrnniinnggss  iinn



rreeaall  tteerrmmss  wwiillll  ccoommee  ddoowwnn  ttoo  wwhhaatt  tthheeyy  wweerree  bbeeffoorree..    TThhiiss  iiss  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiee--ffllooww

mmeecchhaanniissmm  ooff  aaddjjuussttmmeenntt  oouuttlliinneedd  bbyy  DDaavviidd  HHuummee  ((11775522aa  aanndd  11775522bb))..

TThhee  ccaassee  iiss  qquuiittee  ddiiffffeerreenntt  wwhheenn  tthhee  rriicchh  ccoouunnttrryy  iiss  rriicchheerr  bbeeccaauussee  iitt  iiss  bbeetttteerr  ddeevveellooppeedd  iinn

tteerrmmss  ooff  mmaannuuffaaccttuurreess  aanndd  ttrraaddee  aanndd  hhaass  hhiigghheerr  iinnccoommeess  ppeerr  hheeaadd..    ((TTuucckkeerr  ddooeess  nnoott  ssppeecciiffyy  tthhee

ddiiffffeerreennttiiaall  aaddvvaannttaaggee  iinn  tteerrmmss  ooff  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommeess  aanndd  wweeaalltthh,,  bbuutt  hhiiss  mmeeaanniinngg

iiss  cclleeaarr))..    TThhee  rriicchh  ccoouunnttrryy  hhaass  aa  hhiigghheerr  pprroodduuccttiivviittyy  ooff  llaabboouurr  bbeeccaauussee  iitt  iiss  eennddoowweedd  wwiitthh  bbeetttteerr

iimmpplleemmeennttss,,  bbeetttteerr  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  aa  mmoorree  eexxtteennddeedd  aanndd  mmoorree  iinntteennssiivvee  ttrraaddiinngg  nneettwwoorrkk,,  aanndd  aa

mmoorree  pprroodduuccttiivvee  aaggrriiccuullttuurree..    TTuucckkeerr  aaddddss  aannootthheerr  ffaaccttoorr  wwhhiicchh  hhaass  ggaaiinneedd  pprroommiinneennccee  iinn  tthhee

rreecceenntt  lliitteerraattuurree  ssttrreessssiinngg  tthhee  ssuuppeerriioorriittyy  ooff  rriicchh  ccoouunnttrriieess  iinn  ggeenneerraattiinngg  nneeww  kknnoowwlleeddggee  aanndd

bbeetttteerr  lleeaarrnniinngg  ((ccff..  KKrruuggmmaann,,  11997799))..    TThhee  ppoooorreerr  ccoouunnttrryy,,  hhoowweevveerr  wwiilllliinngg  ttoo  lleeaarrnn,,  wwiillll  nnoott  hhaavvee

tthhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  `̀eeqquuaall  mmeeaannss  ooff  iinnssttrruuccttiioonn,,  eeqquuaallllyy  ggoooodd  mmooddeellss  aanndd  eexxaammpplleess'',,  aanndd  hheennccee

`̀tthhoouugghh  bbootthh  mmaayy  bbee  iimmpprroovviinngg  eevveerryy  ddaayy'',,  tthhee  rriicchh  ccoouunnttrryy  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  `̀kkeeeepp  ccoommffoorrttaabbllyy

aahheeaadd  ooff  tthhee  ppoooorr''  ((TTuucckkeerr,,  11777744aa,,  pp..3311))..    TThhee  rriicchh  ccoouunnttrryy  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ssaavvee  aanndd  iinnvveesstt  mmoorree

aanndd  ffuurrtthheerr  aauuggmmeenntt  iittss  pprroodduuccttiivvee  ccaappaacciittyy  aallll  tthhee  ttiimmee..    TThhee  llaarrggeerr  mmaarrkkeett  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  wwiillll

aallssoo  pprroovviiddee  aa  bbeetttteerr  ssccooppee  ffoorr  pprroodduuccttiivviittyy  ggrroowwtthh  tthhrroouugghh  iinnccrreeaassiinngg  ddiivviissiioonn  ooff  llaabboouurr  aanndd

tthhrroouugghh  aa  bbrriisskkeerr  sskkiillll  ffoorrmmaattiioonn  pprroocceessss..    TThhee  rriicchh  ccoouunnttrryy  wwiillll  hhaavvee  aa  lloowweerr  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall,,  aanndd

hheennccee,,  iinn  ssppiittee  ooff  tthhee  hhiigghheerr  wwaaggeess,,  tthhee  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  tthhee  lloowweerr  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall

mmaayy  lleeaadd  ttoo  aa  ccoosstt  aaddvvaannttaaggee  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  ppoooorreerr  ccoouunnttrryy,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  nneewweerr

bbrraanncchheess  ooff  mmaannuuffaaccttuurree  oorr  iinn  mmaannuuffaaccttuurreess  iinn  wwhhiicchh  tteecchhnniiccaall  pprrooggrreessss  iiss  rraappiidd..

TThhiiss  sseett  ooff  ffaaccttoorrss  aalloonnee  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  ddeerriivvee  tthhee  pprrooppoossiittiioonn  wwhhiicchh  HHuummee  hhaadd  aallssoo

aadduummbbrraatteedd,,  tthhaatt  iiff  ffuullll  eemmppllooyymmeenntt  pprreevvaaiillss  iinn  bbootthh  tthhee  ttrraaddiinngg  ccoouunnttrriieess,,  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreess

rreeqquuiirriinngg  mmoorree  llaabboouurr  aanndd  rraaww  mmaatteerriiaallss  aanndd  lleessss  sskkiillll  aanndd  ccaappiittaall  wwiillll  mmiiggrraattee  ttoo  tthhee  ppoooorreerr

ccoouunnttrryy  aanndd  tthhee  rriicchh  ccoouunnttrryy  wwiillll  ssppeecciiaalliizzee  iinn  mmoorree  aanndd  mmoorree  `̀ooppeerroossee  oorr  ccoommpplliiccaatteedd

mmaannuuffaaccttuurreess''..    TTuucckkeerr  ddrroovvee  hhoommee  hhiiss  ccoonncclluussiioonn  bbyy  aaddddiinngg  ttwwoo  ootthheerr  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  aarree

ddiissttiinngguuiisshheedd  bbyy  aa  nnoovveellttyy  tthhaatt  rreemmaaiinneedd  uunnrreeccooggnniizzeedd  uunnttiill  rreecceenntt  ttiimmeess..    IInn  tthhee  rriicchheerr  ccoouunnttrryy,,

wwiitthh  ddeennsseerr  nneettwwoorrkkss  ooff  ttrraaddee,,  aanndd  wwiitthh  llaarrggeerr  nnuummbbeerrss  ooff  `̀mmoorree  qquuiicckk  aanndd  ddeexxtteerroouuss''  ttrraaddeessmmeenn,,

ccoommppeettiittiioonn  wwiillll  bbee  mmoorree  ffiieerrccee,,  aanndd  ggooooddss  wwiillll  bbee  cchheeaappeerr  ((TTuucckkeerr,,  11777744aa,,  pp..3344))..    TThhiiss  iiss

rreemmiinniisscceenntt  ooff  tthhee  tthheeoorryy  tthhaatt  `̀ccoonntteessttaabbllee  mmaarrkkeettss`̀  wwiitthh  eeaassyy  eennttrryy  ccaann  pprroodduuccee  rreessuullttss  wwhhiicchh  aarree

aallmmoosstt  aass  ggoooodd  aass  tthhoossee  tthhaatt  aarree  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  ddeerriivveedd  ffrroomm  ppuurreellyy  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeettss

((BBaauummooll,,  PPaannzzaarr  aanndd  WWiilllliigg,,  11998822))..    FFiinnaallllyy,,  `̀tthhee  hhiigghheerr  wwaaggeess  ooff  tthhee  rriicchheerr  ccoouunnttrryy''  aanndd  tthhee

ggrreeaatteerr  ooppppoorrttuunniittiieess  aaffffoorrddeedd  bbyy  iitt  `̀ffoorr  tthhee  eexxeerrttiioonn  ooff  ggeenniiuuss,,  iinndduussttrryy  aanndd  aammbbiittiioonn''  wwiillll  lluurree

aawwaayy  `̀aa  ggrreeaatt  mmaannyy  mmeenn  ooff  ssppiirriitt  aanndd  eenntteerrpprriissee''  ffrroomm  tthhee  ppoooorreerr  ccoouunnttrryy,,  ccaauussiinngg  aa  ddrraaiinn  ooff

bbrraaiinnss  aanndd  eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp  ((TTuucckkeerr,,  11777744aa,,  pppp..5522--5533))..



TThhiiss  llaasstt  ffaaccttoorr  iiss,,  ooff  ccoouurrssee,,  `̀tthhee  bbaacckkwwaasshh  eeffffeecctt''  ddiissccuusssseedd  bbyy  MMyyrrddaall  ((11995577)),,  aanndd  iiss

ppaarrtt  ooff  tthheeoorriieess  ooff  ccuummuullaattiivvee  ccaauussaattiioonn  ssttrroonnggllyy  aaddvvooccaatteedd  bbyy  NNiicchhoollaass  KKaallddoorr  ((11997722))..    AAss

KKaallddoorr  rreeccooggnniizzeedd,,  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  ssuucchh  ffaaccttoorrss  wwiillll  lleeaadd  ttoo  ccuummuullaattiivvee  ddiisseeqquuiilliibbrriiuumm  pprroocceesssseess;;

tthhee  aassssuummppttiioonn  ooff  ffuullll  eemmppllooyymmeenntt  wwoouulldd  bbee  rreennddeerreedd  uunnrreeaalliissttiicc,,  aanndd  tthhee  ppoooorreerr  ccoouunnttrryy  mmaayy

nnoott  ssiimmppllyy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  llaagg  bbeehhiinndd  tthhee  rriicchheerr  bbuutt  mmaayy  eexxppeerriieennccee  aabbssoolluuttee  iimmppoovveerriisshhmmeenntt..    ((IIff  wwee

aadddd  ttwwoo  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeccoommee  mmuucchh  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  ssiinnccee  tthhee  ddaayyss  ooff  HHuummee  aanndd  TTuucckkeerr,,

aanndd  wwhhiicchh  wweerree  nnoott  nnaattuurraallllyy  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthheemm,,  vviizz..,,  ssttaattiicc  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee,,  aanndd

iinntteerrnnaattiioonnaall  mmoobbiilliittyy  ooff  ccaappiittaall,,  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  ddiissppeerrssiioonn  bbeettwweeeenn  rriicchh  aanndd  ppoooorr  ccoouunnttrriieess  uunnddeerr

aa  rreeggiimmee  ooff  ffrreeee  ttrraaddee  bbeeccoommeess  aann  aallmmoosstt  iinneessccaappaabbllee  iinnffeerreennccee))..

JJoossiiaahh  TTuucckkeerr  hhaass  bbeeeenn  rriigghhttllyy  cchhaarraacctteerriizzeedd  aass  aa  pprreeccoocciioouuss  tthheeoorriisstt  ooff  tthhee  ssooccaalllleedd

`̀iimmppeerriiaalliissmm  ooff  ffrreeee  ttrraaddee''..    ((SSeemmmmeell,,  11997700,,  cchhaapptteerr  22))..    BBuutt  hhee  mmaayy  eeqquuaallllyy  bbee  ccllaaiimmeedd  aass  aa

pprreeccuurrssoorr  ooff  tthhee  tthheeoorryy  ooff  tthhee  nneeww  iimmppeerriiaalliissmm  ooff  ffrreeee  ttrraaddee,,  bbaasseedd  oonn  aa  mmoonnooppoollyy  ooff  kknnoowwlleeddggee

aanndd  iinnnnoovvaattiivvee  ccaappaacciittyy  ppoosssseesssseedd  bbyy  ttooddaayy''ss  rriicchh  nnaattiioonnss,,  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  OOEECCDD..

FFrroomm  tthhee  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ooff  tthhee  hhiissttoorriiooggrraapphhyy  ooff  ccoolloonniiaalliissmm  aanndd  ooff  tthhee  ssyysstteemm  ooff  uunneeqquuaall

iinntteerrddeeppeennddeennccee  ssppaawwnneedd  bbyy  ccaappiittaalliissmm  wwhhaatt  iiss  iinntteerreessttiinngg  iiss  tthhaatt  TTuucckkeerr''ss  ooppppoossiittiioonn  ttoo  ffoorrmmaall

ccoonnqquueesstt  ooff  aa  ppoooorr  ccoouunnttrryy  bbyy  aa  rriicchh  nnaattiioonn  bbaasseedd  oonn  tthhee  aabboovvee  pprrooppoossiittiioonnss  uunnddeerrllyyiinngg  aa

ddyynnaammiicc  tthheeoorryy  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrraaddee  lleefftt  nnoo  rreevveerrbbeerraattiioonn  iinn  tthhee  nniinneetteeeenntthh  cceennttuurryy  lliitteerraattuurree  aatt

aallll..    OOnnccee  tthhee  ccoolloonniiaall  ccoonnqquueessttss  wweerree  mmaaddee,,  mmoosstt  ooff  tthhee  rreeaassoonniinngg  uunnddeerrllyyiinngg  tthhee  ooppppoossiittiioonn  ttoo

ssuucchh  ccoonnqquueessttss  wwaass  aallmmoosstt  ccoonnsscciioouussllyy  ccoovveerreedd  bbyy  aa  mmiisstt  ooff  uunnffoouunnddeedd  eexxttrraappoollaattiioonnss..

MMoosstt  ooff  TTuucckkeerr''ss  aarrgguummeennttss  rreeggaarrddiinngg  ccoolloonniieess  wweerree  cceennttrreedd  oonn  tthhee  eeffffeeccttss  tthheeiirr

ppoosssseessssiioonn  wwoouulldd  hhaavvee  oonn  tthhee  mmootthheerr  oorr  ccoonnqquueerriinngg  `̀nnaattiioonn''  ((IItt  wwaass  qquuiittee  uussuuaall  iinn  tthhoossee  ttiimmeess  ttoo

uussee  tthhee  wwoorrdd  `̀nnaattiioonn''  iinnddiiffffeerreennttllyy  ffoorr  aa  `̀ccoouunnttrryy'',,  aalltthhoouugghh  ssoommeettiimmeess  tthhee  `̀nnaattiioonn''  iinn  aa  ssttrriicctteerr

sseennssee  wwaass  aallssoo  mmeeaanntt))..    AAddaamm  SSmmiitthh  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  bbaallaannccee  ooff  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ffoorr

bbootthh  tthhee  ccoonnqquueerroorrss  aanndd  tthhee  ccoonnqquueerreedd,,  aanndd  ffoorr  bbootthh  ccoolloonniieess  ooff  sseettttlleemmeenntt  aanndd  eexxppllooiittaattiioonn..

TTuucckkeerr''ss  aarrgguummeennttss  wwoouulldd  aappppllyy  aallssoo  ttoo  bbootthh  tthhee  sseettss  ooff  ccoolloonniieess..    BBuutt  hhee  ppoouurreedd  ssppeecciiaall  ssccoorrnn  oonn

sscchheemmeess  ooff  ccoonnqquueerriinngg  aa  sseettttlleedd  ppooppuullaattiioonn  ffoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  aaddvvaanncciinngg  ttrraaddee..    IInn  hhiiss  ppllaannnneedd  bbuutt

oonnllyy  ppaarrttllyy  ccoommpplleetteedd  ttrreeaattiissee  oonn  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy,,  tthhee  EElleemmeennttss  ooff  CCoommmmeerrccee  aanndd  TThheeoorryy  ooff

TTaaxxeess  ((TTuucckkeerr,,  11775555,,  pppp..114400--118811)),,  TTuucckkeerr  rreebbuutttteedd  tthhee  aarrgguummeenntt  `̀tthhaatt  eexxcclluussiivvee  CCoommppaanniieess  aarree

nneecceessssaarryy  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  FFoorrttss,,  GGoovveerrnnoorrss,,  aanndd  SSoollddiieerrss  aalloonngg  tthhee  CCooaasstt;;  --  ootthheerrwwiissee  tthheessee

EEssttaabblliisshhmmeennttss  mmuusstt  bbee  ssuuppppoorrtteedd  aatt  tthhee  PPuubblliicc  EExxppeennssee''  ((TTuucckkeerr,,  11775555,,  pp..114411))..    TTuucckkeerr  aasskkeedd

((IIbbiidd..))



TToo  wwhhaatt  ccoommmmeerrcciiaall  uusseess  aarree  tthheessee  ffoorrttss  ttoo  bbee  aapppplliieedd??    IIff  tthheeyy  aarree  iinn  oorrddeerr  ttoo
ppllaanntt  aa  ccoolloonnyy  --  tthheenn  tthhee  hhaavviinngg  aa  ffeeww  ppoorrttss,,  wwiitthhoouutt  mmaakkiinngg  ffuurrtthheerr  SSeettttlleemmeennttss,,
iiss  oonnllyy  bbeeiinngg  aatt  aa  ccoonnttiinnuuaall  EExxppeennccee  ttoo  aannsswweerr  nnoo  eenndd..    IIff  tthheeyy  aarree  ttoo  aawwee  aanndd
bbrriiddllee  tthhee  NNaattiivveess,,  iitt  wwoouulldd  bbee  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  sshheeww,,  wwhhaatt  AAddvvaannttaaggee  ccaann  aaccccrruuee  ttoo
TTrraaddee  bbyy  iinnssuullttiinngg  aanndd  ddiissoobblliiggiinngg  tthhee  ppeeooppllee  yyoouu  ttrraaddee  wwiitthh  ::  AAnndd  ssuurree  II  aamm,,  tthhaatt
tthhaatt  SShhooppkkeeeeppeerr  wwoouulldd  bbee  ddeeeemmeedd  aa  ssttrraannggee  kkiinndd  ooff  ccrreeaattuurree,,  wwhhoo  wwoouulldd  ggoo  aanndd
bbuullllyy  aallll  hhiiss  ccuussttoommeerrss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbrriinngg  ccuussttoomm  ttoo  hhiiss  sshhoopp..    --  BBuutt  ppeerrhhaappss  iitt  mmaayy
bbee  ssaaiidd,,  FFoorrttss  aarree  nneecceessssaarryy,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreevveenntt  ootthheerr  EEuurrooppeeaann  NNaattiioonnss  ffrroomm
ttrraaddiinngg  wwiitthh  tthheessee  ccoouunnttrriieess  ::  IIff  ssoo,,  tthheenn  II  aasskk,,  DDoo  tthheessee  FFoorrttss  pprreevveenntt  aannyy  NNaattiioonnss
wwhhaatteevveerr  ffrroomm  ttrraaddiinngg,,  iiff  tthheeyy  hhaavvee  aa  mmiinndd  ttoo  ttrraaddee  ??    DDoo  tthhee  EEnngglliisshh  FFoorrttss,,  ffoorr
eexxaammppllee,,  pprreevveenntt  tthhee  FFrreenncchh,,  oorr  tthhee  FFrreenncchh  tthhee  EEnngglliisshh  ffrroomm  ttrraaddiinngg  ttoo  IInnddiiaa  ??
NNoott  aatt  aallll..

((IIttaalliiccss  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall))

IItt  iiss  iirroonniiccaall  tthhaatt  tthhiiss  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  pprriinntteedd  jjuusstt  ttwwoo  yyeeaarrss  bbeeffoorree  tthhee  bbaattttllee  ooff  PPllaasssseeyy

aanndd  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  ccoonnqquueesstt  ooff  IInnddiiaa  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy..    TTuucckkeerr''ss  ffuurrtthheerr

aarrgguummeennttss  aaggaaiinnsstt  mmoonnooppoollyy  ccoommppaanniieess  wwiitthh  eexxcclluussiivvee  pprriivviilleeggeess  ooff  ttrraaddee  wwiitthh  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrriieess

--  aarrgguummeennttss  tthhaatt  aallmmoosstt  ffuullllyy  aannttiicciippaatteedd  tthhee  ssiimmiillaarr  bbuutt  mmoorree  eellaabboorraattee  aarrgguummeennttss  ooff  AAddaamm

SSmmiitthh  iinn  tthhee  WWeeaalltthh  ooff  NNaattiioonnss  --  aallssoo  ffeellll  oonn  ddeeaaff  eeaarrss..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  hhiimm  iiff  tthhee  DDuuttcchh  EEaasstt  IInnddiiaa

CCoommppaannyy  hhaadd

aallwwaayyss  aacctteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  PPllaann  ooff  bbeeiinngg  TTrraaddeerrss  iinnsstteeaadd  ooff
CCoonnqquueerroorrss,,  tthheeyy  wwoouulldd  hhaavvee  iimmppllooyyeedd  aa  mmuucchh  ggrreeaatteerr  NNuummbbeerr  ooff  SShhiippppiinngg  tthhaann
tthheeyy  nnooww  ddoo,,  tthheeyy  wwoouulldd  hhaavvee  eexxppoorrtteedd  aanndd  iimmppoorrtteedd  llaarrggeerr  QQuuaannttiittiieess  ooff  tthhee
MMeerrcchhaannddiisseess  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  CCoouunnttrriieess,,  aanndd  tthheeyy  wwoouulldd  hhaavvee  sspprreeaadd  tthhaatt  wweeaalltthh
aammoonngg  aallll  tthhee  IInnddiivviidduuaallss  ooff  tthhee  SSttaattee,,  wwhhiicchh  bbyy  bbeeiinngg  iinnggrroosssseedd  aanndd  mmoonnooppoolliizzeedd
iinn  aa  ffeeww  HHaannddss,,  hhaatthh  ddoonnee  mmoorree  rreeaall  MMiisscchhiieeff  ttoo  tthhee  VViittaallss  ooff  tthheeiirr  CCoonnssttiittuuttiioonn,,
tthhaann  aallll  tthheeiirr  ootthheerr  EEnneemmiieess  ppuutt  ttooggeetthheerr  ((TTuucckkeerr,,  11775555,,  pp..114422))..

TTuucckkeerr  pprreesseenntteedd  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  mmoonnooppoolliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ttrraaddee  bbyy  eexxcclluussiivvee  ccoommppaanniieess  aass  aa

ssppeecciieess  ooff  ttaaxxaattiioonn  ::

tthheeyy  TTaaxx  tthhee  EEuurrooppeeaann  GGooooddss  wwhhiicchh  tthheeyy  sseellll  iinn  AAssiiaa,,  aanndd  tthhee  AAssiiaattiicc  GGooooddss
wwhhiicchh  tthheeyy  sseellll  iinn  EEuurrooppee,,  wwiitthh  aann  hhiigghheerr  PPrriiccee  tthhaann  tthhee  pprriivvaattee  TTrraaddeerr  wwoouulldd  ddoo,,
aanndd  tthheenn  aappppllyy  aa  PPaarrtt,,  aanndd  aa  vveerryy  ssmmaallll  PPaarrtt,,  ooff  tthhiiss  TTaaxx  ttoo  tthhee  PPuurrppoosseess  ooff  tthheeiirr
MMiilliittaarryy  EEssttaabblliisshhmmeennttss,,  aanndd  ppuutt  tthhee  rreesstt  iinn  tthheeiirr  PPoocckkeettss..    BBuutt  ooff  aallll  TTaaxxeess,,  tthhiiss  iiss
tthhee  wwoorrsstt  aanndd  mmoosstt  ppeerrnniicciioouuss  iinn  iittss  CCoonnsseeqquueenncceess;;  ffoorr  aa  TTaaxx  uuppoonn  tthhee
EExxppoorrttaattiioonn  ooff  oouurr  oowwnn  MMaannuuffaaccttuurreess,,  iiss  aa  TTaaxx  uuppoonn  oouurr  oowwnn  IInndduussttrryy  aanndd
LLaabboouurr;;  aanndd  aa  TTaaxx  uuppoonn  tthhee  IImmppoorrttaattiioonn  ooff  rraaww  MMaatteerriiaallss,,  iiss  nnoo  ootthheerr  tthhaann  aa
mmeetthhoodd  ooff  ttyyiinngg  MMeennss  HHaannddss  bbeehhiinndd  tthheemm,,  lleesstt  tthheeyy  sshhoouulldd  rreennddeerr  tthheemmsseellvveess  aanndd



tthheeiirr  CCoouunnttrryy  SSeerrvviiccee..    --  TThhee  oonnllyy  TTaaxx  ooff  tthhiiss  NNaattuurree  wwhhiicchh  iiss  jjuussttiiffiiaabbllee,,  iiss  tthhaatt
wwhhiicchh  oouurr  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  llaayyss  uuppoonn  TTeeaa,,  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  AArrttiicclleess  aanndd  ffoorreeiiggnn
MMaannuuffaaccttuurreess,,  aass  ddoo  nnoott  pprroommoottee  ggeenneerraall  iinndduussttrryy  aatt  HHoommee,,  ssoo  ffaarr  tthhee  TTaaxx  iiss  rriigghhtt
::  BBuutt  tthheenn  iitt  oouugghhtt  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd,,  tthhaatt  iinn  PPrrooppoorrttiioonn  aass  tthheessee  AArrttiicclleess  aarree  ttaaxxeedd
bbyy  tthhee  CCoommppaannyy,,  iinn  tthhee  ssaammee  PPrrooppoorrttiioonn  iiss  tthhee  ppuubblliicc  RReevveennuuee  ddeeffrraauuddeedd  ooff  iittss
jjuusstt  DDuuee..    FFoorr  cceerrttaaiinn  iitt  iiss  tthhaatt  wweerree  tthhee  TTrraaddee  ttoo  IInnddiiaa  aanndd  CChhiinnaa  aass  ffrreeee  aanndd
uunnrreessttrraaiinneedd,,  aass  tthhee  TTrraaddee  iiss  ttoo  SSppaaiinn  aanndd  PPoorrttuuggaall,,  tthhee  ccoonnsseeqquueennccee  wwoouulldd  bbee,,
tthhaatt  TTeeaa  aanndd  aallll  ootthheerr  aarrttiicclleess  wwoouulldd  bbee  ssoolldd  ttoo  tthhee  ccoonnssuummeerr  mmuucchh  cchheeaappeerr  tthhaann
tthheeyy  nnooww  aarree,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  pprreesseenntt  ccuussttoommss  wweerree  ddoouubblleedd  uuppoonn  tthheemm..    AAnndd
tthheenn  wwoouulldd  tthhee  RReevveennuuee  iittsseellff  bbee  pprrooddiiggiioouussllyy  iinnccrreeaasseedd;;  mmaayy,,  tthhee  TTeemmppttaattiioonnss  ooff
ssmmuugggglliinngg  TTeeaass,,  aanndd  ootthheerr  AAssiiaattiicc  CCoommmmooddiittiieess  ffrroomm  DDeennmmaarrkk,,  tthhee  IIssllee  ooff  MMaann,,
FFrraannccee,,  aanndd  HHoollllaanndd  wwoouulldd  bbee  pprrooppoorrttiioonnaabbllyy  ddeeccrreeaasseedd;;  aanndd  tthhiiss  lliikkeewwiissee  wwoouulldd
pprroovvee  aannootthheerr  ssoouurrccee  ooff  ggrreeaatt  GGaaiinniinnggss  aanndd    SSaavviinnggss  ttoo  tthhee  NNaattiioonn  ((TTuucckkeerr,,  11775555,,
pp..114433))..

TTuucckkeerr  ssoouugghhtt  ttoo  pprroovvee  bbyy  tthhiiss  lliinnee  ooff  aarrgguummeenntt  tthhaatt  tthhee  nnaattiioonn  aanndd  nnoott  tthhee  CCoommppaannyy

wwoouulldd  rreeaallllyy  ssuuppppoorrtt  tthhee  ffoorrttss  iinn  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrriieess  tthhrroouugghh  tthhiiss  ssppeecciieess  ooff  iinnddiirreecctt  ttaaxxaattiioonn..

44..    BBuurrkkee,,  LLaammbbeerrtt  aanndd  LLaauuddeerrddaallee  ::  cchhaalllleennggee  ttoo  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy''ss  rreeggiimmee  iinn  IInnddiiaa

  AAlltthhoouugghh  SSmmiitthh  aanndd  TTuucckkeerr  bbootthh  aannaallyysseedd  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  mmoonnooppoollyy  pprriivviilleeggeess  ooff  eexxcclluussiivvee

ccoommppaanniieess  oonn  tthhee  pprroossppeerriittyy  ooff  tthhee  hhoommee  ccoouunnttrryy  aanndd  tthhee  ccoolloonniizzeedd  ccoouunnttrryy  aanndd  SSmmiitthh  rreefflleecctteedd

oonn  tthhee  ssttyyllee  ooff  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  ccoolloonnyy  uunnddeerr  tthhee  rruullee  ooff  aa  ffoorreeiiggnn  mmoonnooppoollyy  ccoommppaannyy,,

nneeiitthheerr  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  aa  ttrriibbuuttee  wwoouulldd  bbee  eexxttrraacctteedd  ffrroomm  tthhee  ccoolloonnyy  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee

mmiilliittaarryy  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eessttaabblliisshhmmeenntt  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  rruulliinngg  ccoommppaannyy..    TThhee  mmooddee  ooff

eexxttrraaccttiioonn  ooff  ssuucchh  aa  ttrriibbuuttee  aanndd  iittss  ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  tthhee  ccoolloonnyy  ffoorrmmeedd  aa  mmaajjoorr  tthheemmee  iinn  tthhee

ddeelliibbeerraattiioonnss  ooff  tthhee  NNiinntthh  RReeppoorrtt  aattttrriibbuutteedd  ttoo  EEddmmuunndd  BBuurrkkee  ((11778833)),,  aanndd  iinn  tthhee  bbooookkss  ooff

AAnntthhoonnyy  LLaammbbeerrtt  ((CCoolleebbrrooookkee  aanndd  LLaammbbeerrtt,,  11779955))  aanndd  LLoorrdd  LLaauuddeerrddaallee  ((11880099))  oonn  tthhee  ssttaattee  ooff

IInnddiiaa  uunnddeerr  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy..    TThhiiss  tthheemmee  mmiirraaccuulloouussllyy  vvaanniisshheedd  ffrroomm

tthhee  ddeelliibbeerraattiioonnss  ooff  mmoosstt  ooff  tthhee  ooffffiicciiaallss,,  ppoolliittiicciiaannss  oorr  ppuubblliicciissttss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  BBrriittiisshh  IInnddiiaa

aafftteerr  11881177  wwhheenn  JJaammeess  MMiillll  wwrroottee  hhiiss  aappoollooggiiaa  ffoorr  BBrriittiisshh  rruullee  iinn  IInnddiiaa  ((MMiillll,,  11881188))..    TThhee  NNiinntthh

RReeppoorrtt  ooff  tthhee  SSeelleecctt  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  HHoouussee  ooff  CCoommmmoonnss  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  ssttaattee  ooff

tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  JJuussttiiccee  iinn  tthhee  PPrroovviinncceess  ooff  BBeennggaall,,  BBiihhaarr  aanndd  OOrriissssaa  wwaass  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee

PPaarrlliiaammeenntt  oonn  2255  JJuunnee  11778833  aanndd  wwaass  bbaasseedd  oonn  ddooccuummeennttss  ccoolllleecctteedd  bbyy  iitt  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  iittss

iinnvveessttiiggaattiioonn  ((BBuurrkkee,,  11996699,,  pp..11))..



IInn  tthhee  NNiinntthh  RReeppoorrtt  BBuurrkkee  ttooookk  oonn  bbooaarrdd  tthhee  ppoolliittiiccss  aanndd  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  ooff  tthhee

ccoonnnneeccttiioonn  ooff  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn  wwiitthh  IInnddiiaa,,  aass  mmeeddiiaatteedd  bbyy  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy,,  aanndd  oovveerrsseeeenn  bbyy

tthhee  BBrriittiisshh  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  tthhee  CCrroowwnn,,  ooff  tthhee  ssttaattee  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy  ooff  tthhee  ddeeppeennddeenncciieess  ooff  tthhee  EEaasstt

IInnddiiaa  CCoommppaannyy  iinn  aallll  iittss  aassppeeccttss,,  aanndd  ooff  tthhee  ssttaattee  ooff  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  jjuussttiiccee  iinn  tthhoossee  tteerrrriittoorriieess

uunnddeerr  tthhee  ddiissppeennssaattiioonn  ooff  tthhee  RReegguullaattiinngg  AAcctt  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  iinn  11777733..    TThheerree  wwaass  nnoo

aatttteemmpptt  ttoo  aabbssoollvvee  aannyy  ooff  tthhee  mmaajjoorr  aaccttoorrss  ooff  tthheeiirr  rroollee  iinn  tthhiiss  ppllaayy  aanndd  iinntteerrppllaayy  ooff  iinntteerreessttss  aanndd

iirrrreessppoonnssiibbllee  aauutthhoorriittyy..    BBuurrkkee  cclleeaarrllyy  mmaarrkkeedd  tthhee  ttwwoo  ggrreeaatt  lliinnkkss  iinn  tthhee  ccoonnnneeccttiioonn  ooff  GGrreeaatt

BBrriittaaiinn  ttoo  IInnddiiaa,,  vviizz..,,  tthhee  ccoommmmeerrccee  ccaarrrriieedd  oonn  bbyy  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  aanndd  `̀tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt

sseett  oovveerr  tthhee  nnaattiivveess  bbyy  tthhaatt  CCoommppaannyy,,  aanndd  bbyy  tthhee  CCrroowwnn''  ((BBuurrkkee,,  11778833,,  pp..222222))..

BBuurrkkee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  bbeeffoorree  tthhee  ccoonnqquueesstt  ooff  BBeennggaall  aanndd  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  tthhee  rriigghhtt  ttoo

ccoolllleecctt  iittss  tteerrrriittoorriiaall  rreevveennuueess  bbyy  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy,,  tthhee  mmaajjoorr  EEuurrooppeeaann  ttrraaddeerrss,,  iinncclluuddiinngg

tthhee  BBrriittiisshh  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy,,  hhaadd  ttoo  sseenndd  eennoorrmmoouuss  qquuaannttiittiieess  ooff  bbuulllliioonn  ttoo  IInnddiiaa  iinn  eexxcchhaannggee

ffoorr  tthhee  ggooooddss  bboouugghhtt  tthheerree  ffoorr  tthhee  EEuurrooppeeaann  mmaarrkkeett,,  ssiinnccee  IInnddiiaann  ddeemmaanndd  ffoorr  EEuurrooppeeaann  wwaarreess  ffeellll

ffaarr  sshhoorrtt  ooff  EEuurrooppeeaann  ddeemmaanndd  ffoorr  IInnddiiaann  mmaatteerriiaallss  aanndd  mmaannuuffaaccttuurreess..    BBuurrkkee  jjuuddggeedd  tthhaatt  tthhiiss

iinnfflluuxx  ooff  mmoonneeyy  iinnttoo  IInnddiiaa  `̀eennccoouurraaggeedd  iinndduussttrryy,,  aanndd  pprroommootteedd  ccuullttiivvaattiioonn  iinn  aa  hhiigghh  ddeeggrreeee''

((IIbbiidd..,,  pp..222222))..    TThhee  BBrriittiisshh  ccoonnqquueesstt  ooff  BBeennggaall  cchhaannggeedd  aallll  tthhiiss  rraaddiiccaallllyy  ::  `̀bbuulllliioonn  wwaass  nnoo  lloonnggeerr

rreegguullaarrllyy  eexxppoorrtteedd  bbyy  tthhee  EEnngglliisshh  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  ttoo  BBeennggaall,,  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  HHiinnddoossttaann;;  aanndd  iitt

wwaass  ssoooonn  eexxppoorrtteedd  iinn  mmuucchh  ssmmaalllleerr  qquuaannttiittiieess  bbyy  aannyy  ootthheerr  nnaattiioonn''  ((IIbbiidd..,,  pp..222233))..    AA  mmoocckkeerryy  ooff

ttrraaddee  ttooookk  tthhee  ppllaaccee  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr  ssttyyllee  ooff  eexxcchhaannggee  bbeettwweeeenn  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn  aanndd  IInnddiiaa..    `̀AA  cceerrttaaiinn

ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  rreevveennuueess  ooff  BBeennggaall''  wwaass  `̀sseett  aappaarrtt  ttoo  bbee  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  ggooooddss  ffoorr

eexxppoorrttaattiioonn  ttoo  EEnnggllaanndd'',,  aanndd  tthhiiss  wwaass  ccaalllleedd  tthhee  `̀IInnvveessttmmeenntt''  ((IIbbiidd..))..    NNoott  oonnllyy  wwaass  tthhee  BBrriittiisshh

EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy''ss  `̀ttrraaddee''  ccaarrrriieedd  oonn  iinn  tthhiiss  ffaasshhiioonn..    FFoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  iinntteerr--EEuurrooppeeaann  aammiittyy,,  tthhee

ggoovveerrnniinngg  CCoommppaannyy  ffeelltt  oobblliiggeedd  ttoo  mmaakkee  cceerrttaaiinn  ccoonncceessssiioonnss  ttoo  tthhee  cchhaarrtteerreedd  ccoommppaanniieess  ooff  ootthheerr

EEuurrooppeeaann  nnaattiioonnss..    TThhee  lleeggaall  aanndd  iilllleeggaall  ffoorrttuunneess  mmaaddee  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh  CCoommppaannyy''ss  sseerrvvaannttss

pprroovviiddeedd  tthhee  wwhheerreewwiitthhaall  ffoorr  tthhee  ootthheerr  EEuurrooppeeaann  ppoowweerrss  ttoo  ccaarrrryy  oonn  tthheeiirr  ttrraaddee..    TThhee  llaatttteerr

bboouugghhtt  ccoommmmooddiittiieess  iinn  BBeennggaall  wwiitthh  tthhee  ffuunnddss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy''ss  sseerrvvaannttss  aanndd  tthhee  eexxppoorrtt

ooff  tthhoossee  ccoommmmooddiittiieess  bbeeccaammee  tthhee  mmeeaannss  ooff  rreemmiittttiinngg  tthheeiirr  ffoorrttuunneess,,  ssoommeettiimmeess  bbyy  ddeevviioouuss  rroouutteess

((ssuucchh  aass  bbyy  wwaayy  ooff  CChhiinnaa  aanndd  tthhee  AAmmeerriiccaass)),,  ttoo  BBrriittaaiinn..

TThhee  uuppsshhoott  wwaass,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  NNiinntthh  RReeppoorrtt,,  tthhaatt

TThhee  wwhhoollee  eexxppoorrtteedd  pprroodduuccee  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  [[ii..ee..,,  BBeennggaall  aanndd  BBiihhaarr  --  AA..BB..]]  ((ssoo  ffaarr
aass  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  ccoonncceerrnneedd))  iiss  nnoott  eexxcchhaannggeedd  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  bbaarrtteerr;;  bbuutt  iiss
ttaakkeenn  aawwaayy  wwiitthhoouutt  aannyy  rreettuurrnn  oorr  ppaayymmeenntt  wwhhaattssooeevveerr..    IInn  aa  ccoommmmeerrcciiaall  lliigghhtt,,
tthheerreeffoorree,,  EEnnggllaanndd  bbeeccaammee  aannnnuuaallllyy  bbaannkkrruupptt  ttoo  BBeennggaall,,  ttoo  tthhee  aammoouunntt  nneeaarrllyy  ooff
iittss  wwhhoollee  ddeeaalliinngg;;  oorr  rraatthheerr,,  tthhee  ccoouunnttrryy  hhaass  ssuuffffeerreedd  wwhhaatt  iiss  ttaannttaammoouunntt  ttoo  aann



aannnnuuaall  pplluunnddeerr  ooff  iittss  mmaannuuffaaccttuurree  aanndd  iittss  pprroodduuccee  ttoo  tthhee  vvaalluuee  ooff  ttwweellvvee  tthhoouussaanndd
ppoouunnddss  ((BBuurrkkee,,  11778833,,  pp..222266))..

BBuurrkkee  hheelldd  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  eeqquuaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  wwiitthh  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  ffoorr  tthhiiss

ppeerrvveerrssiioonn  ooff  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ttrraaddee..    TThhee  BBrriittiisshh  ggoovveerrnnmmeenntt  wwaanntteedd  aa  sshhaarree  iinn  tthhee  tteerrrriittoorriiaall

rreevveennuueess  ooff  BBeennggaall  aass  ssoooonn  aass  tthhee  rruummoouurr  ooff  tthhee  ffaabbuulloouuss  rriicchheess  tthheeyy  pprroommiisseedd  rreeaacchheedd  tthhee

sshhoorreess  ooff  EEnnggllaanndd..    TThhee  pprroopprriieettoorrss  ooff  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  ssttoocckk  aanndd  tthhee  BBrriittiisshh  ggoovveerrnnmmeenntt

ddeecciiddeedd  ttoo  sshhaarree  tthheessee  rriicchheess  ::

AAbboouutt  ttwwoo  hhuunnddrreedd  tthhoouussaanndd  ppoouunnddss  wwaass  aaddddeedd  ttoo  tthhee  aannnnuuaall  ddiivviiddeennddss  ooff  tthhee
pprroopprriieettoorrss..    FFoouurr  hhuunnddrreedd  tthhoouussaanndd  wwaass  ggiivveenn  ttoo  tthhee  SSttaattee;;  wwhhiicchh,,  aaddddeedd  ttoo  tthhee
oolldd  ddiivviiddeenndd,,  bbrroouugghhtt  aa  ccoonnssttaanntt  cchhaarrggee  uuppoonn  tthhee  mmiixxtt  iinntteerreesstt  ooff  IInnddiiaann  ttrraaddee  aanndd
rreevveennuuee,,  ooff  eeiigghhtt  hhuunnddrreedd  tthhoouussaanndd  ppoouunnddss  aa  yyeeaarr  ((BBuurrkkee,,  11778833,,  pp..222244))..

TThhuuss  tthhee  tteerrrriittoorryy  uunnddeerr  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy''ss  rruullee  hhaadd  ttoo  ggeenneerraattee  aann  eexxppoorrtt  ssuurrpplluuss  ooff  aa

mmiinniimmuumm  ooff  eeiigghhtt  hhuunnddrreedd  tthhoouussaanndd  ppoouunnddss  aa  yyeeaarr  aass  aa  ttrriibbuuttee,,  wwhhaatteevveerr  hhaappppeenneedd  ttoo  iittss

iinnhhaabbiittaannttss  iinn  tthhee  wwaayy  ooff  ddrroouugghhtt,,  ffllooooddss  oorr  ttrraaddee  ccyycclleess..    IItt  ggeenneerraatteedd,,  oonn  BBuurrkkee''ss  ccoommppuuttaattiioonn,,  aa

ssuurrpplluuss  ooff  ttwweellvvee  hhuunnddrreedd  tthhoouussaanndd  ppoouunnddss  aa  yyeeaarr  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhee  rruullee  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy..

TThhee  NNiinntthh  RReeppoorrtt  ggooeess  oonn  ttoo  aannaallyyssee  tthhee  nnuummeerroouuss  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  mmoonnooppoollyy  ooff

tthhee  CCoommppaannyy  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  ssttaattee  ppoowweerr  eexxeerrcciisseedd  bbyy  iitt,,  aanndd  tthhee  aarrbbiittrraarryy  aauutthhoorriittyy  aassssuummeedd  bbyy

iittss  sseerrvvaannttss  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthhee  ccooeerrcciivvee  ppoowweerr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  ddeepprreesssseedd  tthhee  eeaarrnniinnggss  ooff  IInnddiiaann

ccuullttiivvaattoorrss  ooff  ooppiiuumm,,  pprroodduucceerrss  ooff  ssiillkk  ccooccoooonnss,,  mmaannuuffaaccttuurreerrss  ooff  rraaww  ssiillkk  aanndd  ssiillkk  ccllootthh,,  wweeaavveerrss

ooff  ccoottttoonn  ccllootthh,,  aanndd  pprroodduucceerrss  ooff  ssaalltt,,  aanndd  iinn  mmaannyy  ccaasseess  rreedduucceedd  tthhee  llaatttteerr  ttoo  tthhee  ssllaavveess  ooff  tthhee

CCoommppaannyy  aanndd  iittss  aaggeennttss  iinn  aallll  bbuutt  nnaammee  ((ffoorr  aa  mmoorree  ddeettaaiilleedd  aannaallyyssiiss  sseeee  BBuurrkkee,,  11778833;;  aanndd

BBaaggcchhii,,  11999933))..

HHoowweevveerr,,  BBuurrkkee''ss  aannaallyyssiiss  ddiidd  nnoott  ssttoopp  tthheerree..    TThhee  iimmppoossssiibbiilliittyy  ooff  IInnddiiaann  ttrraaddeerrss,,  aarrttiissaannss

aanndd  ootthheerr  aaggggrriieevveedd  ppaarrttiieess  ttoo  oobbttaaiinn  jjuussttiiccee  wwhheenn  tthhee  wwhhoollee  mmaacchhiinneerryy  wwaass  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff

tthhee  ppeerrssoonnss  wwhhoo  wweerree  tthheemmsseellvveess  tthhee  ffoouunntt  ooff  tthhee  iinnjjuussttiiccee  wwaass  cclleeaarrllyy  llaaiidd  oouutt..    TThhee  ddiiffffiiccuullttyy  ooff

rreessttoorriinngg  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  ffrreeee  ccoommmmeerrccee  uunnddeerr  aa  ddiissppeennssaattiioonn  wwhhiicchh  mmoorrttggaaggeedd  tthhee  tteerrrriittoorriiaall

rreevveennuueess  ooff  tthhee  ddeeppeennddeennccyy  ttoo  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  aann  aannnnuuaall  ttrriibbuuttee  wwaass  aallssoo  cclleeaarrllyy  bbrroouugghhtt  oouutt..

TThhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  NNiinntthh  RReeppoorrtt  llaaiidd  bbaarree  sseevveerraall  mmaajjoorr  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  iinn  tthhee  rreellaattiioonn

bbeettwweeeenn  tthhee  rraattiioonnaallee  ffoorr  ggoovveerrnnaannccee  aass  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  BBuurrkkee  aanndd  mmoosstt  ooff  hhiiss  ccoonntteemmppoorraarriieess

aammoonngg  tthhee  rruulliinngg  eelliittee  aanndd  tthhee  ssyysstteemm  ooff  rruullee  iinnssttiittuutteedd  bbyy  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  iinn  IInnddiiaa..

BBuurrkkee,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  hhiiss  AAnngglloo--IInnddiiaann  aauutthhoorriittiieess,,  aassssuummeedd  tthhaatt  IInnddiiaann  ssoocciieettyy  wwaass  cchhaarraacctteerriizzeedd,,

lliikkee  tthhee  BBrriittiisshh  ssoocciieettyy,,  bbyy  `̀pprrooppeerrttyy  mmoovveeaabbllee  aanndd  iimmmmoovveeaabbllee,,  ddeesscceennddiibbllee  pprrooppeerrttyy  aass  wweellll  aass



ooccccaassiioonnaall  pprrooppeerrttyy  hheelldd  ffoorr  lliiffee''  ((qquuootteedd  bbyy  MMaarrsshhaallll,,  11996655,,  pp..118833))..    BBuurrkkee''ss  wwhhoollee  ppoolliittiiccaall

pphhiilloossoopphhyy  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  hhiiss  llaatteerr  aattttaacckk  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  tthhee  FFrreenncchh

RReevvoolluuttiioonn))  wwaass  bbaasseedd  oonn  tthhee  lleeggiittiimmaaccyy  ooff  rruullee  bbyy  hheerreeddiittaarryy  pprrooppeerrttyy--hhoollddeerrss  ((HHaammppsshheerr--

MMoonnkk,,  11999922,,  cchhaapptteerr  VVII;;  PPooccoocckk,,  11998822))..    TThhiiss  ppoossttuullaattee  wwaass  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  rruulliinngg  eelliittee  ooff  tthhee

eeiigghhtteeeenntthh  cceennttuurryy  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  ppaarrttyy  aaffffiilliiaattiioonn..    YYeett  hheerree  wwaass  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  rriiddiinngg

rroouugghhsshhoodd  oovveerr  mmaannyy  ooff  tthhee  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  ooff  llaannddhhoollddeerrss  aanndd  ootthheerrss  iinn  BBeennggaall  aanndd

ddeennyyiinngg  aallll  ppoolliittiiccaall  rriigghhtt  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyyhhoollddeerrss  aanndd  aa  ffoorrttiioorrii  ttoo  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  ppooppuullaaccee..    IIff

BBuurrkkee  wweerree  ttoo  bbrriinngg  ttoo  bbeeaarr  oonn  tthhee  pprroobblleemm  ooff  CCoommppaannyy  rruullee  oovveerr  tthhee  IInnddiiaann  ppoosssseessssiioonnss  tthhee

ssaammee  pprriinncciipplleess  aass  hhee  uusseedd  ttoo  eessppoouussee  tthhee  ccaauussee  ooff  sseeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  ccoolloonniieess,,  tthheerree

ccoouulldd  nnoott  bbee  aa  ttrraaccee  ooff  aa  ccaassee  ffoorr  tthhee  CCoommppaannyy''ss  rruullee  oovveerr  IInnddiiaa..    MMoorreeoovveerr,,  iiff,,  aass  hhaass  bbeeeenn  aarrgguueedd

bbyy  PPooccoocckk  ((11998800)),,  ffaacceedd  wwiitthh  tthhee  cchhooiiccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ssttaabbiilliittyy  ooff  oolliiggaarrcchhiicc  ggoovveerrnnmmeenntt,,  aanndd  tthhee

aannaarrcchhyy  ooff  eexxtteennssiioonn  ooff  ffrraanncchhiissee  ttoo  aa  ddiissttaanntt  eemmppiirree,,  BBuurrkkee  aanndd  mmaannyy  ooff  tthhee  ootthheerr  ppoolliittiiccaall

eeccoonnoommiissttss  aanndd  ppuubblliicciissttss  cchhoossee  ssttaabbiilliittyy,,  hhooww  ccoouulldd  tthheeyy  ssttaavvee  ooffff  iinnssttaabbiilliittyy  wwiitthhoouutt  rreessoorrttiinngg  ttoo

ddeessppoottiissmm  ooff  aa  kkiinndd  wwhhiicchh  tthheeyy  aabbhhoorrrreedd  ??

IInn  tthhee  NNiinntthh  RReeppoorrtt  BBuurrkkee  ddiidd  nnoott  ggoo  ssoo  ffaarr  aass  ttoo  pplleeaadd  tthhee  ccaassee  ffoorr  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee

CCoommppaannyy  ffrroomm  rruullee  oovveerr  IInnddiiaa..    BBuutt  hhooww  wweerree  `̀ccaabbaall  aanndd  ccoorrrruuppttiioonn''  ((BBuurrkkee,,  11778833,,  pp..220011))  oorr  `̀tthhee

ccoorrrruuppttiioonnss  oorr  oopppprreessssiioonn  ooff  BBrriittiisshh  ssuubbjjeeccttss  iinn  ppoowweerr''  iinn  IInnddiiaa  ((IIbbiidd,,  pp..220044))  ttoo  bbee  pprreevveenntteedd  ??    IInn

ddaayyss  wwiitthhoouutt  sstteeaammbbooaattss  oorr  tthhee  tteelleeggrraapphh,,  ttrryyiinngg  ttoo  rreegguullaattee  tthhee  CCoommppaannyy''ss  aaffffaaiirrss  ffrroomm  BBrriittaaiinn  iinn

aannyy  bbuutt  tthhee  ggrroosssseesstt  mmaannnneerr,,  wwhhiillee  aalllloowwiinngg  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  rreettaaiinn  iittss  pprriivviilleeggeess  aanndd  iimmppoossiinngg  oonn

iitt  aa  dduuttyy  ttoo  aacctt  aass  tthhee  bbaaiilliiffff  ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  ffoorr  rraaiissiinngg  aa  ttrriibbuuttee,,  wwaass  aallmmoosstt  aa  hhooppeelleessss  ttaasskk..

TThhee  GGoovveerrnnoorr  GGeenneerraall  aanndd  hhiiss  CCoouunncciill  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  eennoouugghh  lleeeewwaayy  ttoo  jjuuddggee  tthhee  ssiittuuaattiioonn  bbyy

tthheemmsseellvveess  aanndd  aacctt  llooccaallllyy..    TThheeiirr  aauutthhoorriittyy  mmuusstt  bbee  rraatthheerr  `̀iillll--ddeeffiinneedd'';;  hhooww  ccoouulldd  tthheeyy  bbee

pprreevveenntteedd  ffrroomm  ggiivviinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  ttoo  tthhaatt  aauutthhoorriittyy  wwhhiicchh,,  tthhee  NNiinntthh  RReeppoorrtt  aalllleeggeedd  `̀rreennddeerreedd

tthheemm  ppeerrffeeccttllyy  ddeessppoottiicc''  ??    ((IIbbiidd..,,  pp..220077))..    AAss  tthhee  ssaammee  RReeppoorrtt  ppooiinntteedd  oouutt,,  iiff  ssuucchh  ccoonnssttrruuccttiioonn

wweerree  aalllloowweedd,,  `̀nnoo  aaccttiioonn  ooff  tthheeiirrss  oouugghhtt  ttoo  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  ccrriimmiinnaall''  ((IIbbiidd..))..    EEvveennttuuaallllyy,,  tthhrroouugghh

tthhee  CCoorrnnwwaalllliiss  rreeffoorrmmss,,  aanndd  tthhrroouugghh  tthhee  ttiigghhtteenniinngg  ooff  PPaarrlliiaammeennttaarryy  ccoonnttrrooll  oovveerr  EEaasstt  IInnddiiaa

aaffffaaiirrss,,  aa  wwoorrkkaabbllee  mmooddeell  ooff  ddeessppoottiissmm  wwaass  ffaasshhiioonneedd  ffoorr  IInnddiiaa..    IInn  tthhee  tteennssiioonn  bbeettwweeeenn  ssttaabbiilliittyy

aanndd  eemmppiirree,,  ssttaabbiilliittyy  hhaadd  wwoonn  aaggaaiinn,,  bbuutt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aa  rreeddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee

PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  tthhee  ccoolloonnyy  --  aa  rreeddeeffiinniittiioonn  tthhaatt  rreedduucceedd  iitt  ttoo  tthhee  ssttaattuuss  ooff  aann  aabbjjeecctt  ddeeppeennddeennccyy,,

wwiitthhoouutt  aannyy  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  cchhaalllleennggee  ttoo  tthhee  mmeettrrooppoolliittaann  ccoouunnttrryy..    TThhee  ssttrriicctt  ffoorrbbiiddddiinngg  ooff

EEuurrooppeeaann  ccoolloonniizzaattiioonn  iinn  IInnddiiaa  wwaass  mmoottiivvaatteedd  aass  mmuucchh  bbyy  tthhee  ddeessiirree  ttoo  pprreevveenntt  aa  cchhaalllleennggee  ttoo  tthhiiss

ddeessppoottiicc  oorrddeerr  aass  bbyy  tthhee  jjeeaalloouussyy  tthhee  CCoommppaannyy  hhaarrbboouurreedd  aaggaaiinnsstt  aannyy  ppoossssiibbllee  ccoommppeettiittoorrss  iinn  tthhee

aarreeaa  rreesseerrvveedd  ffoorr  iitt..



NNoo  ootthheerr  ddooccuummeenntt  ooff  tthhee  eeiigghhtteeeenntthh  cceennttuurryy  ggaavvee  aass  ffuullll  aann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  nnaattuurree  aanndd

ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy''ss  rruullee  iinn  IInnddiiaa  aass  tthhee  NNiinntthh  RReeppoorrtt  ddiidd..    BBuutt  sseevveerraall

ootthheerrss  ccoommmmeenntteedd  ccrriittiiccaallllyy  oonn  tthhee  eeccoonnoommiicc  aassppeeccttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy''ss  mmoonnooppoollyy  ooff  ttrraaddee  wwiitthh

ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrriieess  aanndd  iittss  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  ssttaattee  ppoowweerr..    AAnntthhoonnyy  LLaammbbeerrtt,,  aann  iinnddeeppeennddeenntt

mmeerrcchhaanntt  ooppeerraattiinngg  iinn  CCaallccuuttttaa,,  iinn  hhiiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbooookk  bbyy  CCoolleebbrrooookkee  aanndd  LLaammbbeerrtt  ((11779955))

eessttiimmaatteedd  tthhee  aammoouunntt  ooff  rreevveennuueess  eexxttrraacctteedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ffrroomm  iittss  BBeennggaall  tteerrrriittoorriieess  aanndd

sshhoowweedd  iitt  ttoo  bbee  ffaarr  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  rreevveennuuee  tthhaatt  uusseedd  ttoo  bbee  lleevviieedd  bbyy  tthhee  pprree--BBrriittiisshh  ggoovveerrnnmmeenntt

ooff  tthhee  NNaawwaabbss  wwhhoo  aacctteedd  aass  tthhee  nnoommiinnaall  aaggeennttss  ooff  tthhee  MMuugghhaall  EEmmppeerroorr  iinn  DDeellhhii..    HHee  eessttiimmaatteedd

tthhee  ssuurrpplluuss  rreevveennuuee  ((oovveerr  aanndd  aabboovvee  tthhee  eexxppeennsseess  ooff  ccoolllleeccttiioonn))  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  11779922--

9933  ttoo  bbee  ££  22..4499  mmiilllliioonn..    HHee  aarrgguueedd  tthhaatt  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  EEuurrooppeeaann  ddeemmaanndd  ffoorr  IInnddiiaann  ggooooddss  hhaadd

oonnllyy  ppaarrttllyy  ccoommppeennssaatteedd  tthhee  ffaallll  iinn  IInnddiiaann  oouuttppuutt  bbeeccaauussee  ooff  aa  ddeecclliinnee  iinn  ddoommeessttiicc  ddeemmaanndd..    TThhiiss

llaatttteerr  ffaallll  wwaass  aattttrriibbuutteedd  bbyy  hhiimm  iimmpplliicciittllyy  ttoo  tthhee  ddrraaiinn  ooff  aann  eexxppoorrttaabbllee  ssuurrpplluuss  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff

ttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt..    HHee  lliikkeenneedd  tthhee  CCoommppaannyy''ss  aaccqquuiissiittiioonn  ooff

ssoovveerreeiiggnniittyy  oovveerr  tthhee  IInnddiiaann  tteerrrriittoorriieess  ttoo  aa  ttrruusstt  aanndd  aarrgguueedd  tthhaatt  tthhee  ttrruusstteeee  wwaass  nnoott  eennttiittlleedd  ttoo

aannyy  `̀ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthhee  eexxppeennssee  aanndd  rriisskk  aatt  wwhhiicchh  hhee  aaccqquuiirreedd  sseeccuurree  aauutthhoorriittyy,,  wwhheerree  hhee  hhaadd

nnoo  pprreetteennssiioonnss''  ttoo  aauutthhoorriittyy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  `̀tthhee  vvoolluunnttaarryy  eelleeccttiioonn  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss''  ((CCoolleebbrrooookkee

aanndd  LLaammbbeerrtt,,  11779955,,  pp..222255))..    LLaammbbeerrtt''ss  tthheeoorryy  ooff  lleeggiittiimmaaccyy  ooff  ggoovveerrnnmmeennttss  wwaass  mmuucchh  mmoorree

rraaddiiccaall  tthhaann  tthhaatt  ooff  BBuurrkkee,,  bbuutt  hhee  aaggaaiinn  ssttooppppeedd  sshhoorrtt  ooff  wwaannttiinngg  aann  eenndd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy''ss  rruullee  iinn

IInnddiiaa  bbuutt  oonnllyy  wwaanntteedd  aa  cceessssaattiioonn  ooff  iittss  mmoonnooppoollyy  pprriivviilleeggeess..

TThhiiss  lliinnee  ooff  aannaallyyssiiss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  eexxttrraaccttiioonn  ooff  aa  ttrriibbuuttee  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy

wwaass  ccoonnttiinnuueedd  iinnttoo  tthhee  nneeww  cceennttuurryy  bbyy  JJaammeess  MMaaiittllaanndd,,  eeiigghhtthh  EEaarrll  ooff  LLaauuddeerrddaallee  ((11880099))..    TThhee

CCoommppaannyy  wwaass  bbeeiinngg  ccrriittiicciisseedd  iinn  BBrriittaaiinn  ffoorr  ffaaiilliinngg  ttoo  aauuggmmeenntt  eexxppoorrttss  ooff  BBrriittiisshh  mmaannuuffaaccttuurreess  ttoo

IInnddiiaa..    LLaauuddeerrddaallee  aattttrriibbuutteedd  tthhiiss  ffaaiilluurree  ttoo  tthhee  pprroocceessss  ooff  iimmppoovveerriisshhmmeenntt  ooff  tthhee  IInnddiiaann  ppeeooppllee

uunnddeerr  tthhee  CCoommppaannyy''ss  ggoovveerrnnmmeenntt..

IInn  ttrraacciinngg  tthhee  rroooott  ccaauussee  ooff  tthhiiss  iimmppoovveerriisshhmmeenntt  LLaauuddeerrddaallee  ffoouunndd  iitt  iinn  tthhee  wwhhoollee  ssyysstteemm

ooff  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  BBrriittaaiinn  aanndd  IInnddiiaa..    UUnnddeerr  tthhiiss  ssyysstteemm,,  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee

PPaarrlliiaammeenntt  wwaanntteedd  tthheeiirr  aannnnuuaall  ttrriibbuuttee,,  aanndd  tthhee  ttrriibbuuttee  wwaass  oofftteenn  iinnccrreeaasseedd  aarrbbiittrraarriillyy..    SSoo  wwhheenn

tthhee  iinntteerrnnaall  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy''ss  tteerrrriittoorriieess  wweerree  iinnssuuffffiicciieenntt,,  tthhee  GGoovveerrnnoorr  GGeenneerraall

rreessoorrtteedd  ttoo  wwaarr..    TThheessee  wwaarrss  yyiieellddeedd  ffrreesshh  ttrriibbuutteess..    AAfftteerr  rreeccoouunnttiinngg  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  aallll  tthhee  wwaarrss  iinn

wwhhiicchh  tthhee  CCoommppaannyy''ss  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaadd  eennggaaggeedd  ssiinnccee  tthhee  11779900ss,,  aanndd  ccoommppuuttiinngg  tthhee  ttrriibbuutteess  tthhee

CCoommppaannyy  hhaadd  eexxttrraacctteedd  eeiitthheerr  ffrroomm  tthhee  ddeeffeeaatteedd  ggoovveerrnnmmeennttss  oorr  ffrroomm  tthhee  ccoonnqquueerreedd  tteerrrriittoorriieess,,

LLaauuddeerrddaallee  hheelldd  tthheessee  ffrreesshh  bboouuttss  ooff  ttrriibbuuttee  eexxttrraaccttiioonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ffuurrtthheerr  iimmppoovveerriisshhmmeenntt  ooff

tthhee  CCoommppaannyy''ss  tteerrrriittoorriieess  ((LLaauuddeerrddaallee,,  11880099,,  pppp..2288--111188))..    LLaauuddeerrddaallee  ccoommppaarreedd  tthhee  ddeepprreeddaattiioonnss



ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  IInnddiiaa  wwiitthh  tthhoossee  ooff  FFrraannccee  iinn  EEuurrooppee,,  bbootthh  iinn  tthheeiirr  aaccttuuaall  ccoonndduucctt  aanndd  iinn  tthhee

jjuussttiiffiiccaattiioonn  ggiivveenn  ffoorr  tthhaatt  ccoonndduucctt  ::

TThhoossee  wwhhoo  hhaavvee  jjuussttllyy  rreepprroobbaatteedd  tthhaatt  iinnssuullttiinngg  pprrooggrreessss  ooff  lliibbeellss  oonn  tthhee  ppoowweerrss
ooff  EEuurrooppee,,  bbyy  wwhhiicchh  FFrraannccee  hhaass  vviinnddiiccaatteedd,,  aanndd  ccoonnttiinnuueess  ttoo  vviinnddiiccaattee  hheerr
uussuurrppaattiioonnss  oonn  tthhee  CCoonnttiinneenntt,,  ccaannnnoott  ccoouunntteennaannccee  aanndd  aaccccrreeddiitt  aa  ddeeffeennccee  ooff  oouurr
ccoonndduucctt  iinn  tthhee  EEaasstt,,  ffoouunnddeedd  oonn  ssiimmiillaarr  aaccccuussaattiioonnss  aaggaaiinnsstt  tthhee  nnaattiivvee  pprriinncceess
((LLaauuddeerrddaallee,,  11880099,,  pp..111199))..

LLaauuddeerrddaallee  ddiidd  nnoott  ccoonnssiiddeerr  tthhee  mmoonnooppoollyy  eexxeerrcciisseedd  bbyy  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  aass  `̀tthhee

mmoosstt  pprreessssiinngg  oorr  tthhee  rreeaall  eevviill''  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  BBrriittiisshh  mmaannuuffaaccttuurreess  iinn  IInnddiiaa  ssuuffffeerreedd,,

ccllaaiimmiinngg  tthhaatt  eevveenn  tthhee  eexxttiinnccttiioonn  ooff  tthhee  mmoonnooppoollyy  ccoouulldd  nnoott  pprroodduuccee  `̀tthhee  ssaalluuttaarryy  eeffffeecctt  ooff

ooppeenniinngg  tthhaatt  vveenntt  ffoorr  tthhee  pprroodduuccee  ooff  BBrriittaaiinn,,  mmuucchh  ddeessiirreedd  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreess''  ((IIbbiidd..,,  pp..113333))..

TThhee  rreeaall  eevviill  llaayy  iinn  tthhee  ccoonnvveerrssiioonn  ooff  tthhee  nnoorrmmaall  mmeecchhaanniissmm  ooff  ttrraaddee  iinnttoo  aa  vveehhiiccllee  ffoorr  rreemmiittttaannccee

ooff  ttrriibbuuttee  ffrroomm  tthhee  ccoonnqquueerreedd  tteerrrriittoorriieess,,  aass  hhaadd  iinn  ffaacctt  bbeeeenn  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa

CCoommppaannyy''ss  oowwnn  RReeppoorrtt  oonn  tthhee  EExxppoorrtt  TTrraaddee  ppuubblliisshheedd  iinn  11779933  ((LLaauuddeerrddaallee,,  11880099;;  BBaarrbbeerr,,  11997755,,

pppp..111188--2255))..

55.. TThhee  ffaasshhiioonniinngg  ooff  aann  aappoollooggiiaa  aanndd  aa  sseeccuurree  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  BBrriittiisshh  rruullee  iinn  IInnddiiaa

JJaammeess  MMiillll''ss  HHiissttoorryy  ooff  BBrriittiisshh  IInnddiiaa  ((MMiillll,,  11881188))  hhaass  bbeeeenn  rriigghhttllyy  sseeeenn  aass  tthhee  mmoosstt

mmaassssiivvee  aappoollooggiiaa  ffoorr  BBrriittiisshh  rruullee  eevveerr  wwrriitttteenn,,  aanndd  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ffeerroocciioouuss  aattttaacckkss  ppeennnneedd  bbyy  aa

WWeesstteerrnn  wwrriitteerr  aaggaaiinnsstt  aallll  nnoonn--EEuurrooppeeaann  cciivviilliizzaattiioonnss..    MMaannyy  ooff  tthhee  lliinneess  ooff  aarrgguummeenntt  bbeeccaammee

aaxxiioommss  ooff  tthheeoorriizziinngg  bbyy  iimmppeerriiaalliisstt  aanndd  iinnddeeeedd  mmaannyy  aannttii--iimmppeerriiaalliisstt  wwrriitteerrss  aass  wweellll  ((MMiillll,,  11887733,,

pp..4400;;  BBrriittaannnniiccaa,,  11888833,,  pp..330077;;  FFoorrbbeess,,  11995511;;  SSttookkeess,,  11995544,,  pppp..5533--5544;;  BBaarrbbeerr,,  11997755,,  pppp..112277--113333,,

GGuuhhaa,,  11998888))..    MMoosstt  ooff  tthhee  bbaassiicc  iiddeeaass  iinn  MMiillll''ss  HHiissttoorryy  ooff  BBrriittiisshh  IInnddiiaa  hhaadd  bbeeeenn  aannttiicciippaatteedd..

CCoonnddoorrcceett  hhaadd  aallrreeaaddyy  ddiissmmiisssseedd  nnoonn--EEuurrooppeeaann  cciivviilliizzaattiioonnss  aass  nnoott  wwoorrtthh  ccoonnssiiddeerriinngg  iinn  hhiiss

sscchheemmee  ooff  pprrooggrreessss  ooff  hhuummaann  ssoocciieettyy  ((FFoorrbbeess,,  11995511))..    EEvvaannggeelliiccaallss  ssuucchh  aass  CChhaarrlleess  GGrraanntt  hhaadd

ccoonnddeemmnneedd  tthhee  IInnddiiaannss  aass  bbeeiinngg  sstteeeeppeedd  iinn  ssiinn  aanndd  ssqquuaalloorr  ttoo  bbee  rreessccuueedd  oonnllyy  bbyy  tthhee  lliigghhtt  ooff

CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  tthhee  ddiisscciipplliinnee  aanndd  eexxaammppllee  ooff  BBrriittiisshh  rruullee  ((SSttookkeess,,  11995599,,  pppp..2299--3355;;  EEmmbbrreeee,,

11996622))..    TThhee  tthheeoorryy  ooff  ssmmaallll  ppeeaassaanntt  ffaarrmmiinngg  aass  ccoonnttrraasstteedd  wwiitthh  sseettttlleemmeenntt  wwiitthh  llaarrggee  zzaammiinnddaarrss

((rreeaallllyy  ssttaattee--lliicceennsseedd  rreenntt--ccoolllleeccttoorrss))  hhaadd  bbeeeenn  wwoorrkkeedd  oouutt  iinn  tthhee  ddeessppaattcchheess  aanndd  mmeemmoorraannddaa  ooff

AAlleexxaannddeerr  RReeaadd,,  TThhoommaass  MMuunnrroo,,  WWiilllliiaamm  TThhaacckkeerraayy  aanndd  ootthheerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn

ooff  tthhee  ddiissttrriiccttss  ooff  tthhee  MMaaddrraass  PPrreessiiddeennccyy  aaccqquuiirreedd  ffrroomm  TTiippuu  SSuullttaann,,  tthhee  ddeeffeeaatteedd  aanndd  ssllaaiinn  rruulleerr

ooff  MMyyssoorree  ((AAmmbbiirraajjaann,,  11997788,,  cchhaapptteerr  55;;  SStteeiinn,,  11998899))..    CCoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  ccllaaiimm  mmaaddee  iinn  aa  rreecceenntt

bbooookk  ((MMaajjeeeedd,,  11999922))  tthhaatt  JJaammeess  MMiillll''ss  ttoommee  wwaass  aann  aattttaacckk  oonn  tthhee  wwhhoollee  iiddeeoollooggyy  ooff  tthhee  BBrriittiisshh

eessttaabblliisshhmmeenntt,,  iitt  wwaass  aa  wwiillyy  ddeeffeennccee  ooff  tthhee  ddoommiinnaanntt  iiddeeoollooggyy  rreeggaarrddiinngg  tthhee  mmeecchhaanniissmm  ooff



BBrriittiisshh  rruullee  iinn  IInnddiiaa  tthhaatt  hhaadd  eemmeerrggeedd  dduurriinngg  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonnss  ooff  tthhee  BBrriittiisshh  HHoouussee  ooff  CCoommmmoonnss

pprriioorr  ttoo  tthhee  rreenneewwaall  ooff  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy''ss  CChhaarrtteerr  iinn  11881133..    TThhee  mmaajjoorr  ppllaannkkss  ooff  tthhiiss

iiddeeoollooggyy  wweerree  aass  ffoolllloowwss  ::

11..  TThhee  ssttaattee  hhaass  bbeeeenn  aallwwaayyss  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  aass  tthhee  rreeaall  llaannddlloorrdd  iinn  IInnddiiaa..

22..  IItt  wwaass  aa  mmiissttaakkee  ttoo  ggiivvee  aawwaayy  ssoo  mmuucchh  ooff  rreevveennuuee  aanndd  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  aauutthhoorriittyy  ttoo  tthhee

zzaammiinnddaarrss  uunnddeerr  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  SSeettttlleemmeenntt  ooff  CCoorrnnwwaalllliiss..

33..  IInn  ffuuttuurree  aallll  tthhee  llaanndd  rreevveennuueess  sshhoouulldd  bbee  sseettttlleedd  wwiitthh  aaccttuuaall  ooccccuuppiieerrss  ooff  tthhee  llaanndd,,  aanndd  tthhee

ssttaattee  aass  llaannddlloorrdd  sshhoouulldd  mmaaxxiimmiizzee  iittss  rreenntt,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  iittss  lloonngg--tteerrmm  ssttaabbiilliittyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ooff

rruullee..

44..  IInnddiiaannss  sshhoouulldd  bbee  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  aallll  ppoossiittiioonnss  ooff  aauutthhoorriittyy  aass  hhaadd  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ddoonnee  uunnddeerr  tthhee

CCoorrnnwwaalllliiss  ssyysstteemm..

IIff  aannyytthhiinngg,,  tthhee  iiddeeoollooggyy  ffoorr  iimmppoossiinngg  aa  ddeessppoottiicc  rruullee  oonn  IInnddiiaa  wwaass  ssttrreennggtthheenneedd  bbyy  JJaammeess

MMiillll''ss  eeffffoorrtt,,  aalltthhoouugghh  hhee  wwaass  aann  aappoossttllee  ooff  ddeemmooccrraaccyy  aass  ffaarr  aass  BBrriittaaiinn  wwaass  ccoonncceerrnneedd..    TThhiiss

ppaarraaddooxx  iinn  MMiillll''ss  iiddeeoollooggiiccaall  ssttaannccee  iiss  ppaarraalllleelleedd  bbyy  tthhee  ootthheerr  ppaarraaddooxx  tthhaatt  aa  bbeelliieevveerr  iinn  aa  ssttrroonngg

aanndd  ddeessppoottiicc  BBrriittiisshh  pprreesseennccee  ccoouulldd  aallssoo  bbee  aa  ssuuppppoorrtteerr  ooff  ppeeaassaanntt  ooccccuuppaannccyy  ooff  llaanndd,,  aass  tthhee

MMaaddrraass  sscchhooooll  ooff  llaanndd  tteennuurree  ssyysstteemm  lleedd  bbyy  AAlleexxaannddeerr  RReeaadd  aanndd  TThhoommaass  MMuunnrroo  ssoo  ppoowweerrffuullllyy

eexxeemmpplliiffiieedd..    ((WWee  sshhoouulldd  ccaarreeffuullllyy  ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  ppeeaassaanntt  ooccccuuppaannccyy  aanndd  ppeeaassaanntt

pprroopprriieettoorrsshhiipp,,  bbeeccaauussee  tthhee  aaddvvooccaatteess  ooff  tthhee  rraaiiyyaattwwaarrii  ssyysstteemm  wwoouulldd  nnoo  mmoorree  ccoonnffeerr  pprroopprriieettaarryy

rriigghhttss  iinn  llaanndd  oonn  IInnddiiaannss  tthhaann  tthhee  aaddvvooccaatteess  ooff  aa  zzaammiinnddaarrii  sseettttlleemmeenntt;;  sseeee  iinn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,

BBaaggcchhii,,  11999922))..    WWiilllliiaamm  TThhaacckkeerraayy,,  tthhee  uunnccllee  ooff  tthhee  nnoovveelliisstt,,  aanndd  aa  pprrootteeggee  ooff  TThhoommaass  MMuunnrroo,,

aarrgguueedd  tthhee  ccaassee  ffoorr  ppeeaassaanntt  pprroopprriieettoorrsshhiipp  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  wweellffaarree  ooff  tthhee

ppeeaassaannttrryy,,  ((iinncciiddeennttaallllyy  iimmppuuggnniinngg  ssoommee  ooff  tthhee  aarrgguummeennttss  ffoorr  bbuuiillddiinngg  uupp  aanndd  pprreesseerrvviinngg  ggrreeaatt

eessttaatteess  iinn  EEnnggllaanndd)),,  aanndd  aallssoo  ooff  tthhee  sseeccuurriittyy  ooff  BBrriittiisshh  rruullee  iinn  IInnddiiaa..    IInn  hhiiss  mmeemmooiirr  ddaatteedd  2299  AApprriill

11880066,,  aaddddrreesssseedd  ttoo  LLoorrdd  WWiilllliiaamm  BBeennttiinncckk,,  tthheenn  GGoovveerrnnoorr  ooff  MMaaddrraass,,  tthhee  ffiirrsstt  aarrgguummeenntt

aaddvvaanncceedd  bbyy  TThhaacckkeerraayy  aaggaaiinnsstt  aa  ppeerrmmaanneenntt  zzaammiinnddaarrii  sseettttlleemmeenntt  wwaass  tthhaatt  uunnddeerr  iitt  tthhee  ppoowweerr  ooff

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwoouulldd  bbee  ccuurrttaaiilleedd  ::

IInn  aallll  ccoouunnttrriieess  iitt  mmaayy  bbee  ggoooodd  ttoo  lliimmiitt  tthhee  ppoowweerr  ooff  tthhee  pprriinnccee;;  bbuutt,,  hheerree  tthhee
ggoovveerrnnmmeenntt  mmuusstt  kkeeeepp  aass  mmuucchh  ppoowweerr  aass  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  pprriivvaattee  rriigghhttss,,  iinn  iittss
oowwnn  hhaannddss..    IItt  wwiillll  tthheerreeffoorree  bbee  rriigghhtt  ttoo  lliimmiitt  tthhee  ddeemmaanndd  oonn  tthhee  llaanndd;;  bbuutt  ssttiillll  ttoo
kkeeeepp  uupp  aass  mmuucchh  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ppeeooppllee,,  aass  ppoossssiibbllee..    IItt  mmaayy  bbee
ccoonnssiiddeerreedd  aann  aaxxiioomm......  tthhaatt  aallll  iinntteerrnnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  rreevveennuuee;;
tthhaatt  wwhhoommssooeevveerr  tthhee  ppeeooppllee  ooff  IInnddiiaa  ppaayy,,  hhiimm,,  tthheeyy  rreeggaarrdd  aass  tthheeiirr  ssuuppeerriioorr,,  aanndd  iiss
tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ppeerrssoonn,,  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  tthheemmsseellvveess......  [[IInn  ccaassee  ooff  aa  zzaammiinnddaarrii
sseettttlleemmeenntt]]  tthhee  cciirrccaarr  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ssiigghhtt  ooff  tthhee  rryyoott,,  aanndd  aa
cceerrttaaiinn  ppoorrttiioonn  ooff  aauutthhoorriittyy,,  ppoowweerr  ooff  ggeettttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinnfflluueennccee  aanndd  ccoommmmaanndd
ooff  rreessoouurrcceess,,  wwiillll  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ZZeemmiinnddaarr,,  wwiitthhoouutt  aa  ssuuffffiicciieenntt



ccoouunntteerrbbaallaanncciinngg  aaddvvaannttaaggee..    TThhiiss  wwiillll  hhaappppeenn,,  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  rryyoottss,,  ppeeoonnss,,  aanndd
iinnhhaabbiittaannttss  aatt  llaarrggee,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  ggeett  ppoottttaahhss  ffrroomm  tthhee  ZZeemmiinnddaarrss;;  bbuutt  mmuucchh
mmoorree  wwiillll  tthhee  wwaassttee,,  ggiivvee  iinnfflluueennccee..    TThhee  wwaassttee  iiss  tthhee  ggrraanndd  mmeeaannss  ooff  iimmpprroovviinngg
tthhee  ppeeooppllee,,  --  ttuurrnniinngg  tthhee  ppeeoonn  iinnttoo  tthhee  hhuussbbaannddmmaann..    TThhee  wwaassttee  llaannddss  aaffffoorrdd  aa
ggrreeaatt  ppaattrroonnaaggee,,  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ppeeoonnss,,  wwhhoo  sswwaarrmm  oovveerr  tthhee  ccoouunnttrryy..
IIff  aa  ZZeemmiinnddaarr  iiss  aappppooiinntteedd,,  hhee  bbeeccoommeess  tthhee  ppaattrroonn  ooff  eevveerryy  mmaann,,  wwiitthhoouutt
ssuubbssiisstteennccee..    TThhee  rreevveennuuee  ppeeoonnss,,  tthhee  vviillllaaggee  sseerrvvaannttss,,  mmuusstt  aallwwaayyss  eexxiisstt..    WWoouulldd  iitt
nnoott  bbee  bbeetttteerr  tthhaatt  aallll  tthheessee  ppeeooppllee,,  sshhoouulldd  llooookk  uupp  ttoo  tthhee  cciirrccaarr,,  aanndd  iinnaassmmuucchh  aass
rreeggaarrddss  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  oouurr  aauutthhoorriittyy,,  tthhaatt  tthhee  iinnfflluueennccee,,  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  aassssiissttaannccee
wwhhiicchh  tthheessee  ppeeooppllee  ccaann  aaffffoorrdd,,  sshhoouulldd  bbee  aatt  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt??
((TThhaacckkeerraayy,,  11880066,,  pppp..445555--5566))..

TThhaacckkeerraayy  rreeiitteerraatteess  tthhee  ppooiinntt  aabboouutt  rraaiiyyaattwwaarrii  bbeeiinngg  vvaalluuaabbllee  ffoorr  kkeeeeppiinngg  aa  cchhaannnneell  ooff

iinnffoorrmmaattiioonn  ooppeenn  bbeettwweeeenn  tthhee  IInnddiiaann  ssuubbjjeecctt  aanndd  tthhee  BBrriittiisshh  rruulleerr,,  aanndd  tthhee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  wwaassttee

ffoorr  sseettttlliinngg  `̀tthhee  ppeeoonnss''  ((tthhee  llaannddlleessss  wwoorrkkeerrss))  aanndd  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ssttaattee''ss  iinnccoommee..    HHee  aallssoo

qquueessttiioonnss  tthhee  jjuussttiiccee  ooff  ssuurrrreennddeerriinngg  aannyy  rreevveennuuee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  eennccoouurraaggiinngg  ccuullttiivvaattiioonn  ooff

wwaassttee  llaannddss  ttoo  `̀aa  ffeerroocciioouuss  ppoolliiggaarr,,  aann  aavvaarriicciioouuss  ssppeeccuullaattiinngg  ssaauuccaarr,,  oorr  aann  iinnttrriigguuiinngg  dduubbaasshh''

((IIbbiidd..,,  pp..445577))  tthhaatt  iiss  ttoo  aannyy  iinntteerrmmeeddiiaarryy  bbeettwweeeenn  tthhee  BBrriittiisshh  aauutthhoorriittiieess  aanndd  tthhee  rraaiiyyaatt..    ((TThhee

BBrriittiisshh  cciivviill  aanndd  mmiilliittaarryy  ooffffiicceerrss,,  iinncclluuddiinngg  TThhaacckkeerraayy''ss  ppaattrroonn,,  TThhoommaass  MMuunnrroo,,  hhaadd  aallrreeaaddyy

mmoorree  oorr  lleessss  eexxttiirrppaatteedd  tthhee  `̀ffeerroocciioouuss  ppoolliiggaarrss'',,  ccllaaiimmaannttss  ooff  kkiinnggllyy  aauutthhoorriittyy  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee

VViijjaayyaannaaggaarraa  KKiinnggss,,  iinn  tthhee  CCeeddeedd  ddiissttrriiccttss,,  wwiitthh  eexxeemmppllaarryy  ffeerroocciittyy  ooff  tthheeiirr  oowwnn  ::  sseeee  RRaajjaayyyyaann,,

11996688  aanndd  SStteeiinn,,  11998899,,  pppp..8844--8888))..

IInn  hhiiss  RReeppoorrtt  ooff  44  AAuugguusstt  11880077  ((TThhaacckkeerraayy,,  11880077))  TThhaacckkeerraayy  eexxppaannddeedd  hhiiss  ccaassee  ffoorr  aa

rraaiiyyaattwwaarrii  sseettttlleemmeenntt  iinn  tthhee  CCeeddeedd  DDiissttrriiccttss  ttoo  qquueessttiioonn  tthhee  ddeessiirraabbiilliittyy  ooff  llaarrggee  eessttaatteess  iinn  aannyy

ccoouunnttrryy,,  aanndd  ooff  ccrreeaattiinngg  aa  ccllaassss  ooff  wweeaalltthhyy  eessttaattee--hhoollddeerrss  iinn  IInnddiiaa..    BBuutt  hhee  ddiidd  nnoott  ffoorrggeett  ttoo  ppooiinntt

oouutt  tthhee  iinneexxppeeddiieennccyy  ooff  lliimmiittiinngg  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuuee  bbyy  mmaakkiinngg  aa  ppeerrmmaanneenntt

sseettttlleemmeenntt  wwiitthh  `̀mmoooottaahhddaarrss'',,  wwhhoo  wwoouulldd  bbee  tthhee  SSoouutthh  IInnddiiaann  eeqquuiivvaalleennttss  ooff  tthhee  BBeennggaall

zzaammiinnddaarrss  ::

IItt  iiss  iimmppoolliittiicc  ttoo  lliimmiitt  tthhee  llaanndd  rreevveennuuee  ooff  aa  ggrreeaatt  pprroovviinnccee,,  eessppeecciiaallllyy  ooff  oonnee  iinn
wwhhiicchh  tthheerree  iiss  mmuucchh  wwaassttee  llaanndd::  tthhoouugghh  iitt  mmaayy  bbee  aabbssoolluutteellyy  nneecceessssaarryy  ttoo  lliimmiitt  tthhee
ddeemmaanndd  oonn  iinnddiivviidduuaall  eessttaatteess..    IItt  mmaayy  bbee  eexxppeecctteedd  tthhaatt  aa  ggoooodd  ddeeaall  ooff  llaanndd  mmaayy  bbee
bbrroouugghhtt  uunnddeerr  ccuullttiivvaattiioonn,,  iinn  5500  yyeeaarrss  ooff  oouurr  mmiilldd  ggoovveerrnnmmeenntt,,  aanndd  bbee  lliiaabbllee,,  ttoo
ppaayy  aa  llaanndd  ttaaxx,,  lliikkee  tthhoossee  eessttaatteess  nnooww  aasssseesssseedd  ((TThhaacckkeerraayy,,  11880077,,  pp..556633))..

IInn  hhiiss  ggeenneerraall  ccaassee  aaggaaiinnsstt  llaarrggee  eessttaatteess,,  hhee  iinnvvookkeedd  tthhee  hhiissttoorriieess  ooff  aanncciieenntt  cciivviilliizzaattiioonnss

aanndd  tthhee  rreecceenntt  hhiissttoorryy  ooff  EEuurrooppee..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  hhiimm,,  iinn  tthhee  ddaayyss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  cciivviilliizzaattiioonnss  ooff

EEggyypptt,,  CChhiinnaa  aanndd  IInnddiiaa  fflloouurriisshheedd,,  tthhee  llaanndd  wwaass  ccuullttiivvaatteedd  bbyy  ssmmaallll  pprroopprriieettoorrss..



IIttaallyy,,  wwhheenn  ccoonnqquueerreedd  bbyy  tthhee  RRoommaannss,,  wwaass  ffuullll  ooff  ppeeooppllee;;  aanndd  ccuullttiivvaattiioonn  ffeellll  ooffff
wwhheenn  ggrreeaatt  cciittiizzeennss  eennggrroosssseedd  ggrreeaatt  eessttaatteess..    TThhee  ggrraannddeeuurr  ooff  EEnnggllaanndd  iiss  iinn  aa  ggrreeaatt
ddeeggrreeee  ttoo  bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  wwiissddoomm  ooff  HHeennrryy  VVIIII  wwhhoossee  wwhhoollee  rreeiiggnn  wwaass
eemmppllooyyeedd  iinn  ddeepprreessssiinngg  tthhee  vveerryy  ggrreeaatt......    TThhee  aaggrriiccuullttuurree  ooff  FFrraannccee,,  aanndd  ootthheerr
ccoonnttiinneennttaall  ccoouunnttrriieess,,  hhaass  bbeeeenn  ccoonnffeesssseeddllyy  cchheecckkeedd,,  bbyy  tthhee  llaawwss  wwhhiicchh  eennaabblleedd
tthhee  ggrreeaatt  ttoo  kkeeeepp  ttooggeetthheerr  vvaasstt  eessttaatteess..    WWhheerree  eessttaatteess  aarree  vveerryy  llaarrggee,,  tthheeyy  mmuusstt  bbee
mmaannaaggeedd,,  eeiitthheerr  tthhrroouugghh  tthhee  aaggeennccyy  ooff  rraappaacciioouuss  bbaaiilliiffffss,,  oorr  lleeaasseess  ttoo  ffaarrmmeerrss..
TThhee  ggrreeaatt  llaannddlloorrdd  iiss  aa  pprroouudd  nnoobbllee,,  aann  eexxppeennssiivvee  ttrriifflleerr,,  oorr  aann  iiddllee  eessqquuiirree;;  aanndd
tthheeyy  aarree  ffuullll  aass  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ssoo  ((aanndd  wwhheerree  tthheeyy  eexxiisstt,,  aarree  aass  mmuucchh  ssoo)),,  iinn  IInnddiiaa,,  aass
iinn  EEuurrooppee  ((IIbbiidd..,,  pppp..556688--99))..

TToo  tthhee  uunnpprroodduuccttiivvee  wwaasstteeffuullnneessss  iinnvvoollvveedd  iinn  ccrreeaattiinngg  zzaammiinnddaarrss  TThhaacckkeerraayy  aaddddeedd  tthhee

llaacckk  ooff  aannyy  ssppeecciiaall  sskkiillll  iinn  ccuullttiivvaattiioonn  ppoosssseesssseedd  bbyy  aannyy  ooff  tthhee  llooccaall  ppootteennttaatteess  iinn  IInnddiiaa  ((IIbbiidd..,,

pp..556699))..    IInn  EEnnggllaanndd,,  hhee  aaddmmiitttteedd,,  ssoommee  bbiigg  llaannddlloorrddss  wweerree  nnoott  oonnllyy  `̀sskkiillffuull  ffaarrmmeerrss,,  bbuutt

pphhiilloossoopphhiicc  iimmpprroovveerrss,,  wwhhoo  hhaavvee  bbrroouugghhtt  ddoowwnn  aallll  tthhee  sseeccrreettss  ooff  cchheemmiissttrryy  ttoo  aassssiisstt  mmootthheerr

eeaarrtthh,,  iinn  ppeerrffoorrmmiinngg  hheerr  ttaasskk''  ((IIbbiidd..,,  pp..556688))..    SSuucchh  llaannddlloorrddss  ddiidd  nnoott  ssiimmppllyy  eexxiisstt  iinn  IInnddiiaa..

IInnvvookkiinngg  aa  mmoorree  ggeenneerraall  aarrgguummeenntt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  rreellaattiivvee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ddiivviissiioonn  ooff

llaabbaaoouurr  iinn  mmaannuuffaaccttuurree  aanndd  iinn  aaggrriiccuullttuurree,,  hhee  aasssseerrtteedd  tthhaatt  tthheerree  wweerree  nnoo  aaddvvaannttaaggeess  ooff  ssccaallee

eeccoonnoommiieess  ((tthhiiss  iiss  nnoott  tthhee  pphhrraassee  uusseedd  bbyy  hhiimm  bbuutt  hhiiss  mmeeaanniinngg  iiss  cclleeaarr))  iinn  aaggrriiccuullttuurree..    `̀IIff  aa

ffaarrmmeerr  hhaass  ssttoocckk  ssuuffffiicciieenntt  ffoorr  tthhee  ffiieelldd  hhee  ooccccuuppiieess,,  hhiiss  pprroodduuccee  aanndd  pprrooffiitt  wwiillll  bbee,,  iinn  tthhee  ssaammee

pprrooppoorrttiioonn,,  wwhheetthheerr  hhiiss  ffaarrmm  bbee  ssmmaallll  oorr  ggrreeaatt..    TThhee  eeaarrtthh  ggeenneerraallllyy  pprroodduucceess  iinn  pprrooppoorrttiioonn  ttoo  tthhee

llaabboouurr  aanndd  eexxppeennsseess  bbeessttoowweedd  uuppoonn  iitt..''    TThhee  ddiivviissiioonn  ooff  llaabboouurr,,  `̀ssoo  iimmppoorrttaanntt  aann  aaddvvaannttaaggee  iinn

mmaannuuffaaccttuurreess,,  hhaass  lliittttllee  eeffffeecctt  oonn  aaggrriiccuullttuurree..    IIff  tthhiiss  iiss  tthhee  ccaassee  iinn  EEuurrooppee  ((aanndd  tthhee  bbeesstt  aauutthhoorrss,,

eessppeecciiaallllyy  AAddaamm  SSmmiitthh,,  sseeeemm  ttoo  tthhiinnkk  ssoo))  ggrreeaatt  ccaappiittaallss  ccaann  ddoo  lliittttllee  iinn  IInnddiiaann  hhuussbbaannddrryy,,  bbyy

pprroommoottiinngg  tthhee  ddiivviissiioonn  ooff  llaabboouurr''  ((IIbbiidd..,,  pp..557700))..    TThhaacckkeerraayy  cclloosseess  tthhiiss  lliinnee  ooff  aarrgguummeenntt  tthhuuss  ::  `̀aallll

oovveerr  IInnddiiaa,,  iitt  iiss  wwaanntt  ooff  ssttoocckk,,  nnoott  wwaanntt  ooff  llaanndd,,  tthhaatt  kkeeeeppss  ddoowwnn  iimmpprroovveemmeenntt''  ((IIbbiidd..,,  pp..557733))..    IInn

aannyy  ccaassee,,  iitt  wwiillll  ttaakkee  lloonngg  ffoorr  aa  zzaammiinnddaarr  ppoosssseesssseedd  ooff  ccaappiittaall  ttoo  aappppllyy  iitt  ffoorr  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff

llaanndd;;  lloonngg  bbeeffoorree  tthhaatt  hhee  wwiillll  hhaavvee  rreedduucceedd  tthhee  tteennaannttss  ttoo  `̀aa  wwrreettcchheedd  ccoonnddiittiioonn''::    `̀TThhee  mmoooottaahhddaarr

iiss  aa  ffaarrmmeerr  ooff  rreevveennuuee;;  nnoott  aa  ffaarrmmeerr  ooff  llaanndd..    HHee  mmaayy  hhaavvee  ssoommee  bbuulllloocckkss,,  aanndd  bbee  aa  rryyoott  hhiimmsseellff

ttoooo;;  bbuutt  aass  aa  mmoooottaahhddaarr,,  hhee  ccaann  nneevveerr  ccuullttiivvaattee,,  aanndd  hhaarrddllyy  eevveerr,,  ssuuppeerriinntteenndd,,  eevveenn  tthhee  ccuullttiivvaattiioonn

ooff  hhiiss  oowwnn  mmoooottaahh''  ((IIbbiidd..,,  pp..556699))..

FFiinnaallllyy,,  tthheerree  iiss  tthhee  ssttrraanndd  ooff  ppoolliittiiccaall  aarrgguummeennttss  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  zzaammiinnddaarrss..

ZZaammiinnddaarrss,,  rraajjaahhss  oorr  ppoolliiggaarrss  wweerree  ccrreeaatteedd  bbyy  wweeaakk  ssttaatteess  oorr  rreeggiimmeess..    OOnn  tthhee  ootthheerr  ssiiddee,,  tthhee

ccrreeaattiioonn  ooff  zzaammiinnddaarrss  wwoouulldd  ddiimmiinniisshh  tthhee  ppoowweerr  ooff  tthhee  BBrriittiisshh  IInnddiiaann  ssttaattee  aanndd  iittss  sseerrvvaannttss..

TThhaacckkeerraayy  aanndd  hhiiss  ppaattrroonn,,  MMuunnrroo,,  wwhhoo  bbeelloonnggeedd  ttoo  tthhee  mmiilliittaarryy  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  hhaadd  aa



ccoonntteemmpptt  ffoorr  jjuuddiicciiaall  pprroocceedduurreess  aanndd  wwaanntteedd  ddiirreecctt,,  ddiissccrreettiioonnaarryy  ppoowweerrss  ttoo  bbee  vveesstteedd  iinn  tthhee

ddiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr..    `̀AAss  aa  ccoolllleeccttoorr'',,  TThhaacckkeerraayy  ccllaaiimmeedd,,  `̀aa  mmaann  mmaayy  sseettttllee  mmoorree  iinn  oonnee  ddaayy;;  tthhaann

aass  aa  jjuuddggee,,  iinn  aa  mmoonntthh  ppeerrhhaappss..    TThhee  ffoorrmmss  aanndd  aappppeeaallss  ooccccaassiioonn  aa  ggrreeaatt  ddeellaayy;;  TThhee  ssiimmpplleerr  aanndd

ppoooorreerr  wwoouulldd  bbee  rruuiinneedd;;  tthhee  rriicchheerr  aanndd  ccuunnnniinngg  wwoouulldd  sshhiieelldd  tthheemmsseellvveess  bbeehhiinndd  tthhee  aammppllee  ttaarrggeett

ooff  aa  rreejjooiinnddeerr''  ((IIbbiidd..,,  pp..556644))..    TThhiiss  iiss  tthhee  llaanngguuaaggee  ooff  aa  ddeessppoott,,  ssuurree  tthhaatt  hhee  iiss  tthhee  ffrriieenndd  ooff  tthhee

ppoooorr,,  aanndd  tthhee  sswwoorrnn  eenneemmyy  ooff  ppoolliiggaarrss..    HHiiss  ddeettaaiilleedd  aarrgguummeennttss  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhiiss  ggeenneerraall

vviieeww  ooff  tthhee  pprroobblleemm  ooff  GGoovveerrnnaannccee  ooff  IInnddiiaa  ::

IItt  mmaayy  bbee  ssaaiidd,,  tthhaatt  ggrreeaatt  eessttaatteess  nneevveerr  eexxiisstteedd  iinn  IInnddiiaa;;  bbuutt  tthhee  ssaammee  kkiinndd  ooff  ppoolliiccyy
wwhhiicchh  kkeepptt  tthheemm  uunniitteedd  ssoo  lloonngg  iinn  EEuurrooppee,,  pprroodduucceedd  ppoolliiggaarrss,,  rraajjaahhss  aanndd
zzeemmiinnddaarrss..    FFoorrccee,,  ooffffiicciiaall  ccoonnvveenniieennccee,,  aanndd  ddeeffeennccee  uunnddeerr  wweeaakk  ggoovveerrnnmmeennttss,,
sseeeemm  ttoo  hhaavvee  pprroodduucceedd  tthheessee  mmoonnsstteerrss  iinn  cciivviill  ssoocciieettyy......  ((IIbbiidd..,,  pp..556688))..

TThhaacckkeerraayy  aaggaaiinn  aanndd  aaggaaiinn  lliikkeenneedd  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  zzaammiinnddaarrss  aanndd  mmoooottaahhddaarrss  iinn  IInnddiiaa  ttoo

tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  ffeeuuddaall  eessttaatteess  iinn  EEuurrooppee..    JJuusstt  aass  tthheeyy  iimmppeeddeedd  aaggrriiccuullttuurraall  pprrooggrreessss  aanndd  ggeenneerraall

pprroossppeerriittyy  ooff  oorrddiinnaarryy  ppeeooppllee  iinn  EEuurrooppee  ssoo  wwoouulldd  tthhee  zzaammiinnddaarrii  oorr  mmoooottaahhddaarrii  rriigghhttss  bbee  aann

iinnccuubbuuss  oonn  tthhee  ttooiilliinngg  ppeeaassaannttrryy  iinn  BBrriittiisshh  IInnddiiaa..

TThhaacckkeerraayy  tthheenn  ttaacckklleedd  tthhee  qquueessttiioonn  aass  ttoo  wwhheetthheerr  aa  ggrraaddaattiioonn  ooff  rraannkkss  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr

mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  wweellll--oorrddeerreedd  ssoocciieettyy  ::

OOuurr  vveenneerraattiioonn  ffoorr  wweeaalltthh  iiss  vveerryy  pprrooppeerr,,  ppeerrhhaappss,,  bbeeccaauussee  iitt  tteennddss  ttoo  tthhee  sseeccuurriittyy
ooff  pprrooppeerrttyy;;  bbuutt  ssoommeettiimmeess  wwee  sseeeemm  ttoo  ccaarrrryy  iitt  ssoo  ffaarr,,  aass  ttoo  iimmaaggiinnee  tthhaatt  ooppuulleenntt
mmeenn  eennrriicchh  ssoocciieettyy  iinnsstteeaadd  ooff  ssoocciieettyy  eennrriicchhiinngg  tthheemm..    WWhheenn  aa  mmaann  hhaass  aaccqquuiirreedd
wweeaalltthh  bbyy  ssuuppeerriioorr  iinndduussttrryy  oorr  ttaalleennttss,,  oorr  ggoooodd  ffoorrttuunnee,,  wwhheenn  hhiiss  aanncceessttoorrss  hhaavvee
aaccqquuiirreedd  iitt,,  hhiiss  wweeaalltthh  eennttiittlleess  hhiimm  ttoo  rreessppeecctt......  bbuutt  ffoorr  uuss,,  ttoo  sseett  aabboouutt  aa  sscchheemmee  ttoo
mmaakkee  aa  cceerrttaaiinn  sseett  rriicchh,,  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  tthhee  ppuubblliicc  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  ppuubblliicc  bbeenneeffiitt,,
iiss  ttoo  ccoommmmiitt  iinnjjuussttiiccee  wwiitthhoouutt  oobbttaaiinniinngg  aannyy  eeqquuiivvaalleenntt  aaddvvaannttaaggee;;  aanndd  tthhee  lleeaasstt
eevviill  iitt  wwiillll  ooccccaassiioonn,,  wwiillll  bbee  tthhee  hhaasstteenniinngg  ppeerrhhaappss  tthhee  cchhiieeff  eevviill  ooff  tthhee  iinneeqquuaalliittyy
ooff  ccoonnddiittiioonnss......  OOnnee  ffaatt  rraajjaahh  ssuuppppoosseess  ffiiffttyy--ttwwoo  rryyoottss..  TThheessee  iinneeqquuaalliittiieess  aarree  tthhee
ccoonnsseeqquueennccee  ooff  ooppuulleennccee,,  aanndd  aarree,,  oonn  tthhee  wwhhoollee,,  eevviillss,,  wwhhiicchh  wwiillll  ffoollllooww  ooff
tthheemmsseellvveess,,  aass  ffaarr  aass  tthhee  ccuussttoommss,,  ooff  tthhee  HHiinnddooooss  aallllooww  tthheemm..    WWee  nneeeedd  nnoott  hhaasstteenn
tthheemm..    ((TThhaacckkeerraayy,,  11880077,,  pp..557755))..

TThhaacckkeerraayy  ffiinnaallllyy  ddrriivveess  hhoommee  hhiiss  ppooiinntt  aabboouutt  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  kkeeeeppiinngg  IInnddiiaann  aanndd  BBrriittiisshh

aaffffaaiirrss  oonn  aa  ddiiffffeerreenntt  ffoooottiinngg  ::

TThhiiss  eeqquuaalliittyy  ooff  ccoonnddiittiioonn,,  iinn  rreessppeecctt  ttoo  wweeaalltthh  iinn  llaanndd;;  tthhiiss  ggeenneerraall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff
tthhee  ssooiill  aammoonngg  aa  yyeeoommaannrryy,,  tthheerreeffoorree,,  iiff  iitt  bbee  nnoott  mmoosstt  aaddaapptteedd  ttoo  aaggrriiccuullttuurraall
iimmpprroovveemmeenntt,,  iiss  bbeesstt  aaddaapptteedd  ttoo  aattttaaiinn  iimmpprroovveemmeenntt,,  iinn  tthhee  ssttaattee  ooff  pprrooppeerrttyy,,



mmaannnneerrss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss,,  wwhhiicchh  pprreevvaaiill  iinn  IInnddiiaa;;  aanndd  iitt  wwiillll  ssttiillll  bbee  ffoouunndd  ssttiillll
mmoorree  aaddaapptteedd  ttoo  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy,,  ggoovveerrnneedd  bbyy  aa  ffeeww  ssttrraannggeerrss,,  wwhheerree
pprriiddee,,  hhiigghh  iiddeeaass,,  aanndd  aammbbiittiioouuss  tthhoouugghhttss,,  mmuusstt  bbee  ssttiifflleedd..    IItt  iiss  vveerryy  pprrooppeerr  tthhaatt  iinn
EEnnggllaanndd,,  aa  ggoooodd  sshhaarree  ooff  tthhee  pprroodduuccee  ooff  tthhee  eeaarrtthh  sshhoouulldd  bbee  aapppprroopprriiaatteedd  ttoo
ssuuppppoorrtt  cceerrttaaiinn  ffaammiilliieess  iinn  aafffflluueennccee,,  ttoo  pprroodduuccee  sseennaattoorrss,,  ssaaggeess,,  aanndd  hheerrooeess  ffoorr  tthhee
sseerrvviiccee  ooff  tthhee  ssttaattee,,  oorr  iinn  ootthheerr  wwoorrddss,,  aa  ggrreeaatt  ppaarrtt  ooff  tthhee  rreenntt  sshhoouulldd  ggoo  ttoo  aann
ooppuulleenntt  nnoobbiilliittyy  aanndd  ggeennttrryy,,  wwhhoo  aarree  ttoo  sseerrvvee  tthheeiirr  ccoouunnttrryy  iinn  ppaarrlliiaammeenntt,,  iinn  tthhee
aarrmmyy  aanndd  nnaavvyy,,  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  sscciieennccee  aanndd  lliibbeerraall  pprrooffeessssiioonnss  ......  bbuutt  iinn
IInnddiiaa  tthhaatt  hhaauugghhttyy  ssppiirriitt,,  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  ddeeeepp  tthhoouugghhtt,,  wwhhiicchh  tthhee  ppoosssseessssiioonn  ooff
ggrreeaatt  wweeaalltthh  ssoommeettiimmeess  ggiivveess,,  oouugghhtt  ttoo  bbee  ssuupppprreesssseedd......

CCoonnssiiddeerreedd  ppoolliittiiccaallllyy  tthheerreeffoorree  tthhee  ggeenneerraall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  llaanndd,,  aammoonngg  aa  nnuummbbeerr
ooff  ssmmaallll  pprroopprriieettoorrss,,  wwhhoo  ccaannnnoott  eeaassiillyy  ccoommbbiinnee  aaggaaiinnsstt  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iiss  aann  oobbjjeecctt
ooff  iimmppoorrttaannccee......  OOuurr  ffiirrsstt  oobbjjeecctt  iiss  ttoo  ggoovveerrnn  IInnddiiaa;;  aanndd  tthheenn  ttoo  ggoovveerrnn  iitt  wweellll;;  --
aanndd  iinn  tthheessee  pprroovviinncceess,,  iitt  wwoouulldd  sseeeemm  tthhaatt  bbootthh  tthheessee  oobbjjeeccttss,,  aa  ssttrroonngg
ggoovveerrnnmmeenntt,,  aanndd  tthhee  sseeccuurriittyy  ooff  pprriivvaattee  rriigghhttss,,  wwoouulldd  bbee  aattttaaiinneedd,,  bbyy  aa  sseettttlleemmeenntt
ssuucchh  aass  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  ((IIbbiidd..,,  pp..557766))..

TThhuuss  ppaaccee  PPllaatttteeaauu  ((11998833))  JJaammeess  MMiillll  wwaass  vveerryy  llaarrggeellyy  aannttiicciippaatteedd  iinn  hhiiss  pprreessccrriippttiioonn  ffoorr

IInnddiiaa  --  ssmmaallll  pprrooppeerrttiieess  aanndd  aa  ssttrroonngg  ddeessppoottiicc  ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhiicchh  gguuaarraanntteeeess  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy

rriigghhttss..    TThhaatt  tthhee  sseeccuurriittyy  ooff  pprrooppeerrttyy  rriigghhtt  mmeeaanntt  lliittttllee  iinn  aa  ssiittuuaattiioonn  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthhee  cchhiieeff  aasssseett  ooff

tthhee  ppeeaassaanntt  oorr  tthhee  llaannddhhoollddeerr  wwaass  lliiaabbllee  ttoo  aann  aannnnuuaall  tthhrreeaatt  ooff  ccoonnffiissccaattiioonn  iinn  ccaassee  hhee  ffaaiilleedd  ttoo

ppaayy  hhiiss  kkiisstt  ppuunnccttuuaallllyy  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ddiidd  nnoott  ooccccuurr  ttoo  aannyy  pprroottaaggoonniisstt  iinn  tthhee  ddeebbaattee  ooff  tthhee

rraaiiyyaattwwaarrii  vvss..  zzaammiinnddaarrii  ssyysstteemm  ooff  llaanndd  tteennuurree..

BBuutt  JJaammeess  MMiillll,,  ooff  ccoouurrssee,,  wweenntt  mmuucchh  ffuurrtthheerr  iinn  hhiiss  wwhhoolleessaallee  ccoonnddeemmnnaattiioonn  ooff  tthhee

cciivviilliizzaattiioonn  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  pprreevvaaiilleedd  iinn  pprree--BBrriittiisshh  IInnddiiaa,,  aanndd  iinn  hhiiss  iinnssiisstteennccee  tthhaatt  tthhee

BBrriittiisshh  wweerree  tthheerree  oonnllyy  ffoorr  tthhee  ggoooodd  ooff  IInnddiiaannss..    PPrriivvaattee  mmeerrcchhaannttss  ssuucchh  aass  GG..AA..  PPrriinnsseepp  ((11882233))

aanndd  JJoohhnn  CCrraawwffuurrdd  ((11883377))  ssttiillll  ccoommppiilleedd  ssttaattiissttiiccss  ooff  tthhee  ffoorreeiiggnn    ttrraaddee  ooff  BBrriittiisshh  IInnddiiaa  aanndd

ccoommppuutteedd  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttrriibbuuttee  tthhaatt  wwaass  eexxttrraacctteedd  ffrroomm  iittss  IInnddiiaann  ppoosssseessssiioonnss  bbyy  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa

CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  aammoouunnttss  ooff  pprriivvaattee  ffoorrttuunneess  tthhaatt  wweerree  rreemmiitttteedd  ttoo  BBrriittaaiinn  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh  cciivviill

aanndd  mmiilliittaarryy  ooffffiicceerrss  aanndd  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh  mmeerrcchhaannttss  ttrraaddiinngg  iinn  IInnddiiaa;;  aanndd  HH..HH..  WWiillssoonn,,  tthhee  MMiinntt

MMaasstteerr  iinn  CCaallccuuttttaa,,  aannaallyysseedd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  eeffffoorrttss  ttoo  rreemmiitt  tthhee  ttrriibbuuttee  aanndd  tthhee  pprriivvaattee  ffoorrttuunneess  oonn

tthhee  eexxcchhaannggee  rraatteess  aanndd  pprriicceess  ooff  iimmppoorrttaanntt  eexxppoorrttaabblleess  ((WWiillssoonn,,  11883300,,  pppp..4466--88))..    BBuutt  JJaammeess  MMiillll

ssttoouuttllyy  ddeenniieedd  tthhaatt  aannyy  ttrraannssffeerr  ooff  ttrriibbuuttee  oorr  aannyy  rreemmiittttaannccee  ttooookk  ppllaaccee  ooff  aatt  aallll!!    ((MMiillll,,  11881188,,

VVooll..VVII,,  cchhaapptteerr  XXIIIIII;;  aa  ttrreenncchhaanntt  ccrriittiiqquuee  ooff  MMiillll''ss  mmeetthhoodd  ooff  ccaallccuullaattiioonn  ooff  tthhee  ttrriibbuuttee  eexxttrraacctteedd

ffrroomm  IInnddiiaa,,  wwaass  pprroovviiddeedd  bbyy  hhiiss  eeddiittoorr,,  HH..HH..  WWiillssoonn,,  iinn  tthhee  ssaammee  cchhaapptteerr  ooff  MMiillll,,  11881188,,  VVooll..VVII,,

oonn  pp..447799nn,,  ooff  tthhee  11885588  eeddiittiioonn))..  IInn  hhiiss  aarrttiiccllee,,  `̀CCoolloonnyy''  iinn  tthhee  EEnnccyyccllooppaaeeddiiaa  BBrriittaannnniiccaa,,  MMiillll

aasssseerrtteedd,,  `̀IInnddiiaa,,  iinnsstteeaadd  ooff  yyiieellddiinngg  aa  ttrriibbuuttee  ttoo  EEnnggllaanndd,,  hhaass  nneevveerr  yyiieellddeedd  eennoouugghh  ffoorr  tthhee



ppuurrppoossee  ooff  iittss  oowwnn  ggoovveerrnnmmeenntt''..    ((MMiillll,,  11882266,,  aass  qquuootteedd  bbyy  BBaarrbbeerr,,  11997755,,  pp..113377))..    BByy  tthheenn  hhee  wwaass

tthhee  EExxaammiinneerr  ooff  tthhee  ccoorrrreessppoonnddeennccee  ooff  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  ((aa  ppoossiittiioonn  hhee  hhaadd  aaccqquuiirreedd

tthhrroouugghh  hhiiss  aauutthhoorrsshhiipp  ooff  tthhee  HHiissttoorryy  ooff  BBrriittiisshh  IInnddiiaa  aanndd  ppaattrroonnaaggee  ooff  DDaavviidd  RRiiccaarrddoo  aanndd  ootthheerr

ffrriieennddss  iinn  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  iinn  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  HHoouussee))..    MMiillll  rreeiitteerraatteedd  tthhee  ssaammee  ddeenniiaall  iinn  hhiiss

eevviiddeennccee  bbeeffoorree  tthhee  SSeelleecctt  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  HHoouussee  ooff  CCoommmmoonnss  ttoo  eennqquuiirree  iinnttoo  tthhee  AAffffaaiirrss  ooff

tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  ooff  11883311--3322  ((MMiillll,,  11883311))..

TThheessee  aasssseerrttiioonnss,,  ooff  ccoouurrssee,,  fflleeww  bbllaattaannttllyy  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  tthhee  ffaaccttss  ::  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  eexxaacctteedd

aa  ttrriibbuuttee  ffrroomm  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  ffrroomm  tthhee  11776600ss,,  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy''ss  ssttoocckk  aanndd

ddiivviiddeennddss  wweerree  rraaiisseedd  sseevveerraall  ttiimmeess  aanndd  tthhee  ppaayymmeennttss  ooff  tthhee  llaarrggeerr  ddiivviiddeennddss  ccaammee  oouutt  ooff  tthhee

EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy''ss  tteerrrriittoorriiaall  rreevveennuueess  iinn  IInnddiiaa..    TThhee  CCoommppaannyy  hhaadd  bbootthh  iittss  oowwnn  aarrmmyy  aanndd

sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  BBrriittiisshh  aarrmmyy  aanndd  nnaavvyy  mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  tthhee  IInnddiiaann  ttaaxx--ppaayyeerrss;;  tthhee

wwhhoollee  cciivviill  eessttaabblliisshhmmeenntt  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  IInnddiiaa  aanndd  LLoonnddoonn  wweerree  ppaaiidd  ffoorr  bbyy

IInnddiiaann  rreevveennuueess  oorr  llooaannss  sseerrvviicceedd  oouutt  ooff  tthhee  rreevveennuueess;;  aanndd  oonn  ttoopp  ooff  aallll  tthhaatt,,  mmaannyy  pprriivvaattee

ffoorrttuunneess  wweerree  mmaaddee  iinn  IInnddiiaa  bbyy  BBrriittiisshh  mmeerrcchhaannttss  sshheelltteerriinngg  iinn  tthhee  CCoommppaannyy''ss  ppaattrroonnaaggee  aanndd

ppoowweerr  aanndd  rreemmiitttteedd  ttoo  BBrriittaaiinn..    BBuutt  MMiillll''ss  ddeenniiaall  ooff  aallll  tthhiiss  bbeeccaammee  ooffffiicciiaall  oorrtthhooddooxxyy..    WWhheenn

JJoohhnn  HHoorrsslleeyy  PPaallmmeerr,,  aa  lleeaaddiinngg  EEaasstt  IInnddiiaa  mmeerrcchhaanntt  aanndd  GGoovveerrnnoorr  ooff  tthhee  BBaannkk  ooff  EEnnggllaanndd,,  wwaass

aasskkeedd  aabboouutt  tthhee  ttrriibbuuttee  eexxaacctteedd  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh  iinn  IInnddiiaa,,  hhee  ddiidd  nnoott  ddeennyy  iittss  eexxiisstteennccee  bbuutt  ccllaaiimmeedd

tthhaatt  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ttoottaall  pprroodduuccttiioonn  ooff  IInnddiiaa,,  tthhee  ttrriibbuuttee  wwaass  iinnssiiggnniiffiiccaanntt,,  aanndd  ccoouulldd  nnoott  bbee  aa

ffaaccttoorr  lleeaaddiinngg  ttoo  IInnddiiaa''ss  iimmppoovveerriisshhmmeenntt  ((PPaallmmeerr,,  11883322,,  pppp..222244--2266))..

66.. TThhee  cclloossiinngg  ooff  tthhee  rraannkkss  aanndd  tthhee  eenndd  ooff  ooffffiicciiaall  ddiisssseenntt  oonn  BBrriittiisshh  rruullee  iinn  IInnddiiaa

IInn  11881177  sseevveerraall  mmaajjoorr  eevveennttss  mmaarrkkeedd  tthhee  cclloossuurree  ooff  ddiisssseenntt  iinn  rruulliinngg  cciirrcclleess  oonn  tthhee  uuttiilliittyy

oorr  jjuussttiiccee  ooff  rruullee  oovveerr  IInnddiiaa  aanndd  ootthheerr  nnoonnwwhhiittee  ddeeppeennddeenncciieess..    IInn  tthhaatt  yyeeaarr  tthhee  MMaarraatthhaa

CCoonnffeeddeerraaccyy  wwaass  ffiinnaallllyy  ssuubbdduueedd..    TThhee  kkiinnggddoomm  ooff  NNeeppaall  hhaadd  aallssoo  rreecceennttllyy  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  iinnttoo  aa

ssuubbssiiddiiaarryy  aalllliiaannccee  wwiitthh  tthhee  BBrriittiisshh..    NNoo  ppoossssiibbllee  cchhaalllleennggeerrss  ttoo  BBrriittiisshh  rruullee  iinn  IInnddiiaa  rreemmaaiinneedd

wweesstt  ooff  tthhee  BBrraahhmmaappuuttrraa  oorr  ssoouutthh  ooff  tthhee  llaanndd  ooff  ffiivvee  rriivveerrss..    BBrriittiisshh  rruullee  oovveerr  IInnddiiaa  bbeeccaammee  aa  ffaaiitt

aaccccoommppllii..    RRiiccaarrddoo''ss  PPrriinncciipplleess  ooff  PPoolliittiiccaall  EEccoonnoommyy  wwaass  aallssoo  ppuubblliisshheedd  iinn  11881177..    TThhiiss  bbooookk

pprroovviiddeedd  ttwwoo  mmaajjoorr  eelleemmeennttss  iinn  tthhee  iiddeeoollooggiiccaall  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  BBrriittiisshh  rruullee  oovveerr  ddeeppeennddeenncciieess..

TThhee  ffiirrsstt  wwaass  tthhee  tthheeoorryy  ooff  ccoommppaarraattiivvee  aaddvvaannttaaggee..    TThhiiss  wwaass  eesssseennttiiaallllyy  aa  ssttaattiicc  tthheeoorryy  wwhhiicchh

ttooookk  ccoommppaarraattiivvee  ccoossttss  ((llaabboouurr  ccoossttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  RRiiccaarrddiiaann  llaabboouurr  tthheeoorryy  ooff  vvaalluuee))  aass

bbeettwweeeenn  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess  ttoo  bbee  ggiivveenn,,  aanndd  tthhee  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  bbeettwweeeenn  ccoouunnttrriieess  pprroodduucciinngg

aaggrriiccuullttuurraall  ggooooddss  aanndd  tthhoossee  pprroodduucceedd  mmaannuuffaaccttuurreedd  ggooooddss  ttoo  bbee  ddeeccrreeeedd  bbyy  tthhoossee  ccoossttss..    AAddaamm

SSmmiitthh  hhaadd  aallrreeaaddyy  eeffffeecctteedd  aann  iiddeeoollooggiiccaall  ddeemmoolliittiioonn  ooff  mmeerrccaannttiilliisstt  ppoolliicciieess..  AAlloonngg  wwiitthh  tthhee



ddeenniiggrraattiioonn  ooff  tthhoossee  ppoolliicciieess  tthheerree  aallssoo  ooccccuurrrreedd  aa  ttoottaall  oobblliitteerraattiioonn  ooff  aannyy  ddyynnaammiicc  ffaaccttoorrss  ((aappaarrtt

ffrroomm  tthhee  ffoorrcceess  ooff  aaccccuummuullaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ssaammee  tteecchhnnoollooggiieess))  tthhaatt  mmiigghhtt  lleeaadd  ttoo  cchhaannggeess  iinn

ccoommppaarraattiivvee  ccoossttss  --  ffaaccttoorrss  tthhaatt  ppllaayyeedd  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  sshhaappiinngg  ooff  tthhee  HHuummee--TTuucckkeerr  llaaww

ooff  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  sskkeettcchheedd  aabboovvee..    TThhuuss  iitt  bbeeccaammee  oobbvviioouuss  ttoo  tthhee  ccoommmmoonn  sseennssee  ooff

BBrriittiisshh  rruulliinngg  cciirrcclleess  tthhaatt  iiff  IInnddiiaa  cceeaasseedd  ttoo  bbee  aa  ccoouunnttrryy  eexxppoorrttiinngg  mmaannuuffaaccttuurreess  ((aass  iitt  hhaadd  bbeeeenn

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  sseevveenntteeeenntthh  aanndd  eeiigghhtteeeenntthh  cceennttuurriieess))  aanndd  bbeeccaammee  mmoorree  aanndd  mmoorree  ssppeecciiaalliizzeedd  iinn

tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttss  aanndd  ootthheerr  rraaww  mmaatteerriiaallss,,  iitt  mmuusstt  bbee  bbeeccaauussee  tthhee

ccoommppaarraattiivvee  aaddvvaannttaaggee  ooff  IInnddiiaa  llaayy  iinn  tthhaatt  ddiirreeccttiioonn..    TThhee  rreessuulltt  ooff  aa  sseerriieess  ooff  ppoolliicciieess  ppuurrssuueedd  bbyy

tthhee  BBrriittiisshh  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  BBrriittaaiinn  aanndd  bbyy  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  iinn  IInnddiiaa  wwaass  aacccceepptteedd  aass  aa  ffaacctt

ddiiccttaatteedd  bbyy  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  ffrreeee  ttrraaddee..

TThhee  sseeccoonndd  eelleemmeenntt  ooff  tthhee  RRiiccaarrddiiaann  ccoorrppuuss  wwhhiicchh  eenntteerreedd  ppoowweerrffuullllyy  iinnttoo  tthhee

ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aann  iiddeeoollooggyy  ffoorr  BBrriittiisshh  rruullee  iinn  IInnddiiaa  iiss  tthhee  tthheeoorryy  ooff  ddiiffffeerreennttiiaall  rreenntt..    TThhee  tthheeoorryy

tthhaatt,,  wwiitthh  ddiimmiinniisshhiinngg  rreettuurrnnss  ttoo  tthhee  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  ccaappiittaall  aanndd  llaabboouurr  ttoo  llaanndd,,  rreennttss  wwoouulldd  rriissee,,

aanndd  wwoouulldd  rriissee  bbyy  llaarrggeerr  mmaarrggiinnss  oonn  tthhee  bbeetttteerr  ffiieellddss  wwaass  aappppaarreennttllyy  ffoorrmmuullaatteedd  oorriiggiinnaallllyy  bbyy

JJaammeess  AAnnddeerrssoonn  iinn  hhiiss  OObbsseerrvvaattiioonnss  oonn  tthhee  MMeeaannss  ooff  eexxcciittiinngg  aa  SSppiirriitt  ooff  NNaattuurraall  IInndduussttrryy

ppuubblliisshheedd  iinn  11777777  ((CCaannnnaann,,  11991177,,  pppp..337711--7733;;  SScchhuummppeetteerr,,  11995544,,  pppp..226633--226666))..    BBuutt  iitt  wwaass

rreeddiissccoovveerreedd  aallmmoosstt  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  ((aallll  tthhee  mmaajjoorr  ppuubblliiccaattiioonnss  ccaammee  oouutt  iinn  11881155))  bbyy  SSiirr  EEddwwaarrdd

WWeesstt,,  TThhoommaass  RRoobbeerrtt  MMaalltthhuuss,,  CCoolloonneell  RRoobbeerrtt  TToorrrreennss  aanndd  DDaavviidd  RRiiccaarrddoo  ((SScchhuummppeetteerr,,  11995544,,

pppp..447766,,  448899--9900;;  BBllaauugg,,  11998877))..    RRiiccaarrddoo  iinn  ffaacctt  eexxpprreesssseedd  hhiiss  iinnddeebbtteeddnneessss  ttoo  MMaalltthhuuss''  wwoorrkk  iinn

tthhiiss  aarreeaa  ((RRiiccaarrddoo,,  11881155,,  pp..1155nn;;  SSrraaffffaa,,  11995511,,  pppp..44--77;;  DDee  VViivvoo,,  11998877,,  pp..119911))..    IInn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ddooccttrriinnee  iitt  ccaammee  ttoo  bbee  kknnoowwnn  ggeenneerraallllyy  aass  tthhee  RRiiccaarrddiiaann  tthheeoorryy  ooff  rreenntt..    TThhiiss

tthheeoorryy  wwaass  aapppplliieedd  bbyy  JJaammeess  MMiillll  ttoo  aattttaacckk  tthhee  CCoorrnnwwaalllliiss  ssyysstteemm  aanndd  ttoo  aarrgguuee  tthhaatt  tthhee  ssttaattee

sshhoouulldd  aacctt  aass  tthhee  ssoollee  llaannddlloorrdd  iinn  BBrriittiisshh  IInnddiiaa  aanndd  aabbssoorrbb  tthhee  wwhhoollee  ooff  tthhee  rreenntt  eelleemmeenntt..    SSuucchh  aa

mmooddee  ooff  ttaaxxaattiioonn  wwoouulldd  bbee  ppaaiinnlleessss  ssiinnccee  iitt  wwoouulldd  lleeaavvee  tthhee  pprrooffiitt  aanndd  tthhee  wwaaggeess  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff

tthhee  ccuullttiivvaattoorr!!    ((MMiillll,,  11881188,,  VVooll..VV,,  cchhaapptteerrss  VV  aanndd  VVII;;    MMiillll,,  11883311;;    SSttookkeess,,  11995599,,  pppp..8877--9933,,  111100--

112233;;    BBaarrbbeerr,,  11997755,,  cchhaapptteerrss  88--1100))..    MMiillll''ss  bbooookk  wwhhiicchh  wwaass  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ccoommpplleetteedd  iinn  11881177  bbuutt

ppuubblliisshheedd  iinn  11881188  nnoott  oonnllyy  eemmbbooddiieedd  tthhee  MMaalltthhuuss--RRiiccaarrddoo--WWeesstt  tthheeoorryy  ooff  rreenntt  aass  aapppplliieedd  ttoo

BBrriittiisshh  IInnddiiaa  bbuutt  aallssoo  pprroovviiddeedd  tthhee  llaarrggeerr  iiddeeoollooggiiccaall  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  BBrriittiisshh  rruullee  iinn  IInnddiiaa..    IIff

IInnddiiaann  cciivviilliizzaattiioonn  ccoouulldd  bbee  sshhoowwnn  ttoo  bbee  vveerryy  iinnffeerriioorr  ttoo  tthhee  GGrreeccoo--RRoommaann  cciivviilliizzaattiioonn  wwhhiicchh  hhaadd

bbeeeenn  iinnhheerriitteedd  aanndd  ffuurrtthheerr  iimmpprroovveedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh,,  tthheenn  iinn  aaggrreeeeiinngg  ttoo  rruullee  IInnddiiaa,,  tthhee

BBrriittiisshh  wweerree  ccoonnffeerrrriinngg  aa  bboooonn  oonn  tthhee  IInnddiiaannss..    OOnnccee  tthhee  iimmmmeennssee  ssuuppeerriioorriittyy  ooff  tthhee  ffrraammeewwoorrkk

ooff  BBrriittiisshh  cciivviilliizzaattiioonn  aanndd  tthhee  ssyysstteemm  ooff  rruullee  iinnssttiittuutteedd  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh  wwaass  eessttaabblliisshheedd,,  iitt  wwaass  nnoo

lloonnggeerr  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroovviiddee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  eevveerryy  lliittttllee  eelleemmeenntt  ooff  tthhaatt  rruullee..    BBrriittiisshh  bbeenneevvoolleennccee

wwoouulldd  ttaakkee  ccaarree  ooff  aannyy  mmiinnoorr  ddeeffeeccttss  oonnccee  tthheeyy  wweerree  ddeetteecctteedd  bbyy  tthhee  gguuaarrddiiaannss  ooff  tthhaatt  sseemmii--

bbaarrbbaarriicc,,  iiff  aanncciieenntt,,  ppeeooppllee  iinn  tthhee  EEaasstt..



IInn  pprraaccttiiccee,,  tthhee  MMaalltthhuuss--RRiiccaarrddoo  rreenntt  tthheeoorryy  ffeellll  oonn  iittss  ffaaccee  wwhheenn  iitt  wwaass  ssoouugghhtt  ttoo  bbee

aapppplliieedd  ttoo  tthhee  IInnddiiaann  ccoouunnttrryyssiiddee  ((SSttookkeess,,  11995599,,  pppp..9999--110033,,  112222--2233;;    SSttookkeess,,  11997766;;    AAmmbbiirraajjaann,,

11997788,,  pppp..116688--7700;;    BBaaggcchhii,,  11999922))..    BBuutt  tthhiiss  wwaass  oofftteenn  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  dduuee  ttoo  tthhee  ffaauullttyy

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  ddiiffffeerreennttiiaall  rreenntt  rraatthheerr  tthhaann  dduuee  ttoo  aannyy  lliimmiittaattiioonn  ooff  tthhee

ddooccttrriinnee  iittsseellff..    TThhaatt  tthhee  IInnddiiaann  ccoouunnttrryyssiiddee  ddiidd  nnoott  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  rreenntt

ddooccttrriinnee  wwhhiicchh  ccoouulldd  oonnllyy  bbee  pprreeddiiccaatteedd  ooff  aa  ccaappiittaalliisstt  aaggrriiccuullttuurree  wwiitthh  aa  nneeaatt  sseeppaarraattiioonn  bbeettwweeeenn

llaannddlloorrddss,,  ccaappiittaalliisstt  ffaarrmmeerrss,,  aanndd  wwaaggee--eeaarrnniinngg  llaabboouurreerrss  hhaadd  ttoo  bbee  llaabboorriioouussllyy  rreeddiissccoovveerreedd  bbyy

RRiicchhaarrdd  JJoonneess  ((11883311)),,  aanndd  SSiirr  HHeennrryy  MMaaiinnee  ((11887711)),,  aammoonngg  ootthheerrss..    NNoott  oonnllyy  tthhee  ppoolliicciieess  aapppplliieedd

ttoo  IInnddiiaa  bbuutt  aallssoo  tthhee  ccoonncceeppttss  rreeqquuiirreedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  IInnddiiaa  aanndd  tthhee  ddeeppeennddeenntt  ccoolloonniieess  iinn  ggeenneerraall

hhaadd  ttoo  bbee  uunnddeerrssttoooodd  aass  `̀eexxcceeppttiioonnss''  ttoo  tthhee  ggeenneerraall  rruullee..    OOnnee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhiiss,,  ooff  ccoouurrssee,,  iiss  tthhee

ccoommppuullssiioonn  ttoo  hhoolldd  oonn  ttoo  tthhee  ddeeppeennddeenncciieess  ddeessppiittee  tthhee  oobbllooqquuyy  oonn  ssuucchh  aa  ppoolliiccyy  ccaasstt  bbyy  AAddaamm

SSmmiitthh..    BBuutt  tthhee  ootthheerr  rreeaassoonn,,  llaayy,,  II  wwoouulldd  ssuubbmmiitt,,  iinn  tthhee  pprreemmaattuurree  sseeppaarraattiioonn  ooff  tthhee

ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  qquueessttiioonnss  ffrroomm  tthhee  qquueessttiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ppoolliittiiccss  aanndd  ssoocciiaall

ssttrruuccttuurreess  ooff  aallll  ssoocciieettiieess..    TThhee  `̀eessppiisstteemmoollooggiiccaall  bbrreeaakk''  iimmppoosseedd  oonn  AAddaamm  SSmmiitthh''ss  ccoorrppuuss  bbyy  tthhee

sseelleeccttiivvee  rreeaaddiinngg  ooff  llaatteerr  ggeenneerraattiioonnss  wwhhoo  rreeggaarrddeedd  tthhee  WWeeaalltthh  ooff  NNaattiioonnss  aass  ssttaannddiinngg  eennttiirreellyy  oonn

iittss  oowwnn  hhaass  ttoo  bbeeaarr  mmuucchh  ooff  tthhee  bbllaammee  ffoorr  tthhiiss  aadd  hhoocc  eexxcceeppttiioonnaalliissmm  tthhaatt  oobbssccuurreedd  tthhee

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aallll  nnoonn--EEuurrooppeeaann  ssoocciieettiieess,,  aanndd  ooff  mmaannyy  bbaacckkwwaarrdd  EEuurrooppeeaann  ssoocciieettiieess  aass  wweellll..

AAss  II  aarrgguueedd,,  eeaarrlliieerr,,  iinn  MMaarrxx''ss  iinnaabbiilliittyy  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  qquueessttiioonnss  aafftteerr  hhiiss  ccoorrppuuss  hhaadd

uunnddeerrggoonnee  aann  `̀eeppiisstteemmoollooggiiccaall  bbrrooaaddeenniinngg''  bbeeccaauussee  ooff  hhiiss  pprreeooccccuuppaattiioonn  wwiitthh  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee

ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  ooff  tthhaatt  aarrcchheettyyppaall  ccaappiittaalliisstt  ssoocciieettyy,,  vviizz..,,  BBrriittaaiinn,,  wwee  hhaavvee  aa  ppaarraalllleell  hhoobbbblliinngg

ooff  tthhee  MMaarrxxiisstt  aannaallyyssiiss  ooff  nnoonn--ccaappiittaalliisstt  ssoocciieettiieess  --  aa  hhoobbbblliinngg  tthhaatt  hhaadd  ttoo  bbee  ppaaiinnffuullllyy  rreeppaaiirreedd  bbyy

tthhee  eeffffoorrttss  ooff  MMaarrxxiisstt  ((aanndd  nnoonn--MMaarrxxiisstt))  tthhiinnkkeerrss  ccoommiinngg  aafftteerr  MMaarrxx..



RReeffeerreenncceess

AAlltthhuusssseerr,,  LL..    11996699..    FFoorr  MMaarrxx,,  HHaarrmmoonnddsswwoorrtthh,,  MMiiddddlleesseexx,,  PPeenngguuiinn  BBooookkss..

AAmmbbiirraajjaann,,  SS..    11997788..    CCllaassssiiccaall  PPoolliittiiccaall  EEccoonnoommyy  aanndd  BBrriittiisshh  PPoolliiccyy  iinn  IInnddiiaa,,  CCaammbbrriiddggee,,

CCaammbbrriiddggee  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..

AAvviinneerrii,,  SS..    11997722..    HHeeggeell''ss  TThheeoorryy  ooff  tthhee  MMooddeerrnn  SSttaattee,,  CCaammbbrriiddggee,,  CCaammbbrriiddggee  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..

BBaaggcchhii,,  AA..KK..    11999922..    LLaanndd  ttaaxx,,  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  aanndd  ppeeaassaanntt  iinnsseeccuurriittyy  iinn  ccoolloonniiaall  IInnddiiaa,,  JJoouurrnnaall  ooff

PPeeaassaanntt  SSttuuddiieess,,  2200((11)),,  OOccttoobbeerr,,  pppp..11--4499..

BBaaggcchhii,,  AA..KK..    11999933..    PPoolliittiiccaall  EEccoonnoommyy  ::  aa  DDiissccoouurrssee  ooff  MMaasstteerryy  oorr  aann  AAppppaarraattuuss  ooff  DDiisssseenntt??

((mmiimmeeoo..)),,  CCeennttrree  ffoorr  SSttuuddiieess  iinn  SSoocciiaall  SScciieenncceess,,  CCaallccuuttttaa..

BBaarrbbeerr,,  WW..JJ..    11997755..    BBrriittiisshh  EEccoonnoommiicc  TThhoouugghhtt  aanndd  IInnddiiaa  11660000--11885588  ::  aa  SSttuuddyy  iinn  tthhee  HHiissttoorryy  ooff

DDeevveellooppmmeenntt  EEccoonnoommiiccss,,  OOxxffoorrdd,,  CCllaarreennddoonn  PPrreessss..

BBllaauugg,,  MM..    11998855..    EEccoonnoommiicc  TThheeoorryy  iinn  RReettrroossppeecctt,,  ffoouurrtthh  eeddiittiioonn,,  CCaammbbrriiddggee,,  CCaammbbrriiddggee

UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..

BBllaauugg,,  MM..    11998877..    `̀EEddwwaarrdd  WWeesstt  ((11778822--11882288))'',,  iinn  EEaattwweellll,,  MMiillggaattee  aanndd  NNeewwmmaann  ((eeddss..)),,  11998877,,

vvooll..44,,  pp..889988..

BBrriittaannnniiccaa,,  11888833..    `̀JJaammeess  MMiillll  11777733--11883366'',,  iinn  EEnnccyyccllooppaaeeddiiaa  BBrriittaannnniiccaa,,  nniinntthh  eeddiittiioonn,,

EEddiinnbbuurrgghh,,  AAddaamm  aanndd  CChhaarrlleess  BBllaacckk,,  pppp..330066--77..

BBuurrkkee,,  EE..    ((11778833))..    NNiinntthh  RReeppoorrtt  ooff  SSeelleecctt  CCoommmmiitttteeee,,  2255  JJuunnee;;  iinn  BBuurrkkee,,  11998811,,  pppp..119944--333333..

BBuurrkkee,,  EE..    11996699..    EEddmmuunndd  BBuurrkkee  oonn  IInnddiiaann  EEccoonnoommyy,,  bbeeiinngg  tthhee  NNiinntthh  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  SSeelleecctt

CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  HHoouussee  ooff  CCoommmmoonnss  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  ssttaattee  ooff  tthhee



aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  JJuussttiiccee  iinn  tthhee  PPrroovviinncceess  ooff  BBeennggaall,,  BBiihhaarr  aanndd  OOrriissssaa......  2255tthh  JJuunnee  11778833;;

rreepprriinntteedd  aanndd  eedd..  bbyy  SS..KK..  SSeenn,,  CCaallccuuttttaa,,  PPrrooggrreessssiivvee  PPuubblliisshheerrss..

BBuurrkkee,,  EE..    11998811..    TThhee  WWrriittiinnggss  aanndd  SSppeeeecchheess  ooff  EEddmmuunndd  BBuurrkkee,,  VVooll..VV,,  IInnddiiaa  ::  MMaaddrraass  aanndd

BBeennggaall,,  eeddiitteedd  bbyy  PP..JJ..  MMaarrsshhaallll,,  OOxxffoorrdd,,  CCllaarreennddoonn  PPrreessss..

CCaannnnoonn,,  EE..    11991177..    AA  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  TThheeoorriieess  ooff  PPrroodduuccttiioonn  aanndd  DDiissttrriibbuuttiioonn  iinn  EEnngglliisshh  PPoolliittiiccaall

EEccoonnoommyy  ffrroomm  11777766  ttoo  11884488,,  tthhiirrdd  eeddiittiioonn,,  LLoonnddoonn,,  PP..SS..  KKiinngg..

CCaannttiilllloonn,,  RR..    ((11775555))..    EEssssaayy  oonn  tthhee  NNaattuurree  ooff  CCoommmmeerrccee  iinn  GGeenneerraall,,  eedd..  HH..  HHiiggggss,,  LLoonnddoonn,,

MMaaccmmiillllaann,,  11993311..

CChhaauuddhhuurrii,,  KK..NN..  ((eedd..))..    11997711..    TThhee  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  uunnddeerr  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa

CCoommppaannyy  11881144--11885588,,  CCaammbbrriiddggee,,  CCaammbbrriiddggee  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..

CCoolleebbrrooookkee,,  HH..TT..  aanndd  AA..  LLaammbbeerrtt..    11779955..    RReemmaarrkkss  oonn  tthhee  PPrreesseenntt  SSttaattee  ooff  tthhee  HHuussbbaannddrryy  aanndd

CCoommmmeerrccee  ooff  BBeennggaall,,  CCaallccuuttttaa..

CCrraawwffuurrdd,,  JJ..    ((11883377))..    AA  SSkkeettcchh  ooff  tthhee  CCoommmmeerrcciiaall  RReessoouurrcceess  aanndd  MMoonneettaarryy  aanndd  MMeerrccaannttiillee

SSyysstteemm  ooff  BBrriittiisshh  IInnddiiaa,,  wwiitthh  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  tthheeiirr  iimmpprroovveemmeenntt,,  bbyy  mmeeaannss  ooff  BBaannkkiinngg

EEssttaabblliisshhmmeennttss;;  rreepprriinntteedd  iinn  CChhaauuddhhuurrii  ((eedd..)),,  11997711,,  pppp..221177--331166..

DDee  VViivvoo,,  GG..    11998877..    `̀DDaavviidd  RRiiccaarrddoo  ((11777722--11882233))'',,  iinn  EEaattwweellll,,  MMiillggaattee  aann  NNeewwmmaann  ((eeddss..)),,  11998877,,

VVooll..44,,  pppp..118833--119988..

EEaattwweellll,,  JJ..,,  MM..  MMiillggaattee  aanndd  PP..  NNeewwmmaann  ((eeddss..))..    11998877..    TThhee  NNeeww  PPaallggrraavvee  DDiiccttiioonnaarryy  ooff

EEccoonnoommiiccss,,  VVoollss..11--44,,  LLoonnddoonn,,  MMaaccmmiillllaann..

EEmmbbrreeee,,  AA..TT..    11996622..    CChhaarrlleess  GGrraanntt  aanndd  BBrriittiisshh  RRuullee  iinn  IInnddiiaa,,  LLoonnddoonn,,  AAlllleenn  aanndd  UUnnwwiinn..

FFiirrmmiinnggeerr,,  WW..KK..  ((eedd..))..    11991188..    TThhee  FFiifftthh  RReeppoorrtt  ffrroomm  tthhee  SSeelleecctt  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  HHoouussee  ooff

CCoommmmoonnss  oonn  tthhee  AAffffaaiirrss  ooff  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy  ddaatteedd  2288tthh  JJuullyy,,  11881122,,  VVooll..IIIIII,,

CCaallccuuttttaa,,  RR..  CCaammbbrraayy..

FFoorrbbeess,,  DD..    11995511..    JJaammeess  MMiillll  aanndd  IInnddiiaa,,  CCaammbbrriiddggee  JJoouurrnnaall,,  VVooll..55,,  pppp..1199--5533..



FFuurreett,,  FF..    11998888..    `̀IInnttrroodduuccttiioonn''  ttoo  FF..  FFuurreett  aanndd  LL..  CCaallvviiee,,  MMaarrxx  aanndd  tthhee  FFrreenncchh  RReevvoolluuttiioonn,,

CChhiiccaaggoo,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo  PPrreessss,,  pppp..33--9966..

GGrrooeenneewweeggeenn,,  PP..    11998877..    `̀""PPoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy""  aanndd  ""eeccoonnoommiiccss""  ''    iinn  EEaattwweellll,,  MMiillggaattee  aanndd

NNeewwmmaann  ((eeddss..)),,  11998877,,  VVooll..33,,  pppp..990044--    77..

GGuuhhaa,,  RR..    11998888..    AAnn  IInnddiiaann  HHiissttoorriiooggrraapphhyy  ooff  IInnddiiaa  ::  aa  NNiinneetteeeenntthh  CCeennttuurryy  AAggeennddaa  aanndd  iittss

IImmpplliiccaattiioonnss,,  CCaallccuuttttaa,,  KK..PP..  BBaaggcchhii..

HHaammppsshheerr--MMoonnkk,,  II..    11999922..    AA  HHiissttoorryy  ooff  MMooddeerrnn  PPoolliittiiccaall  TThhoouugghhtt,,  BBllaacckkwweellll..

HHuummee,,  DD..    ((11775522aa))..    `̀OOff  mmoonneeyy'',,  iinn  DD..  HHuummee,,  PPoolliittiiccaall  DDiissccoouurrsseess,,  EEddiinnbbuurrgghh;;  rreepprriinntteedd  iinn

HHuummee,,  11998877,,  pppp..228811--9944..

HHuummee,,  DD..    ((11775522bb))..    `̀OOff  tthhee  bbaallaannccee  ooff  ttrraaddee''  iinn  DD..  HHuummee,,  PPoolliittiiccaall  DDiissccoouurrsseess,,  EEddiinnbbuurrgghh,,

rreepprriinntteedd  iinn  HHuummee,,  11998877,,  pppp..330088--332266..

HHuummee,,  DD..    11998877..    EEssssaayyss,,  MMoorraall,,  PPoolliittiiccaall  aanndd  LLiitteerraarryy,,  eeddiitteedd  bbyy  EE..FF..  MMiilllleerr,,  wwiitthh  aann  aappppaarraattuuss

ooff  vvaarriiaanntt  rreeaaddiinnggss  ffrroomm  tthhee  11888899  eeddiittiioonn  bbyy  TT..HH..  GGrreeeenn  aanndd  TT..HH..  GGrroossee,,  IInnddiiaannaappoolliiss

((UU..SS..AA..)),,  LLiibbeerrttyy  CCllaassssiiccss..

JJoonneess,,  RR..    11883311..    AAnn  EEssssaayy  oonn  tthhee  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  WWeeaalltthh  aanndd  tthhee  SSoouurrcceess  ooff  TTaaxxaattiioonn,,  VVooll..II,,

LLoonnddoonn,,  JJoohhnn  MMuurrrraayy..

KKaallddoorr,,  NN..    11997722..    TThhee  iirrrreelleevvaannccee  ooff  eeqquuiilliibbrriiuumm  eeccoonnoommiiccss,,  EEccoonnoommiicc  JJoouurrnnaall,,  VVooll..8822,,

DDeecceemmbbeerr,,  pppp..11223377--5555..

KKeeyynneess,,  JJ..MM..    ((11995511))..    `̀TThhoommaass  RRoobbeerrtt  MMaalltthhuuss'',,  iinn  EEssssaayyss  iinn  BBiiooggrraapphhyy,,  ffiirrsstt  eeddiittiioonn,,  11993333;;  nneeww

eeddiittiioonn  wwiitthh  aaddddeedd  bbiiooggrraapphhiieess,,  11995511;;    rreepprriinntteedd  aass  TThhee  CCoolllleecctteedd  WWrriittiinnggss  ooff  JJoohhnn

MMaayynnaarrdd  KKeeyynneess,,  VVooll..XX,,  LLoonnddoonn,,  MMaaccmmiillllaann,,  pppp..7711--110088..

KKrruuggmmaann,,  PP..RR..    11997799..    AA  mmooddeell  ooff  iinnnnoovvaattiioonn,,  tteecchhnnoollooggyy  ttrraannssffeerr,,  aanndd  tthhee  wwoorrlldd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff

iinnccoommee,,  JJoouurrnnaall  ooff  PPoolliittiiccaall  EEccoonnoommyy,,  VVooll..8877,,  pppp..225533--6666..



LLaauuddeerrddaallee,,  EEaarrll  ooff,,  ((JJaammeess  MMaaiittllaanndd))..    11880099..    AAnn  IInnqquuiirryy  iinnttoo  tthhee  PPrraaccttiiccaall  MMeerriittss  ooff  tthhee  SSyysstteemm

ffoorr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  uunnddeerr  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeennccee  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  CCoonnttrrooll,,

EEddiinnbbuurrgghh,,  AArrcchhiibbaalldd  CCoonnssttaabbllee  &&  CCoo..

MMccLLeellllaann,,  DD..    11997799..    MMaarrxxiissmm  aafftteerr  MMaarrxx,,  sseeccoonndd  eeddiittiioonn,,  LLoonnddoonn,,  MMaaccmmiillllaann..

MMaaiinnee,,  HH..SS..    11887711..    VViillllaaggee  CCoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  EEaasstt  aanndd  WWeesstt,,  LLoonnddoonn,,  JJoohhnn  MMuurrrraayy..

MMaajjeeeedd,,  JJ..    11999922..    UUnnggoovveerrnneedd  IImmaaggiinniinnggss  ::  JJaammeess  MMiillll''ss  `̀TThhee  HHiissttoorryy  ooff  BBrriittiisshh  IInnddiiaa''  aanndd

OOrriieennttaalliissmm,,  OOxxffoorrdd,,  CCllaarreennddoonn  PPrreessss..

MMaarrsshhaallll,,  PP..JJ..    11996655..    TThhee  IImmppeeaacchhmmeenntt  ooff  WWaarrrreenn  HHaassttiinnggss,,  OOxxffoorrdd,,  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..

MMaarrxx,,  KK..  aanndd  FF..  EEnnggeellss..    ((11884455--4477))..    GGeerrmmaann  IIddeeoollooggyy,,  ttrraannssllaatteedd  ffrroomm  tthhee  GGeerrmmaann,,  MMoossccooww,,

PPrrooggrreessss  PPuubblliisshheerrss,,  11996644..

MMiillll,,  JJaammeess..    ((11881188))..    TThhee  HHiissttoorryy  ooff  BBrriittiisshh  IInnddiiaa,,  VVoollss..II--VVII,,  55tthh  eeddiittiioonn,,  wwiitthh  nnootteess  aanndd

ccoonnttiinnuuaattiioonn  ((VVoollss..VVIIII--XX))  bbyy  HH..HH..  WWiillssoonn,,  LLoonnddoonn,,  JJaammeess  MMaaddddeenn,,  PPiippeerr,,  SStteepphheennssoonn

aanndd  SSppeennccee,,  11885588..

MMiillll,,  JJaammeess..    11882266..    `̀CCoolloonnyy'',,  EEnnccyyccllooppaaeeddiiaa  BBrriittaannnniiccaa,,  EEddiinnbbuurrgghh..

MMiillll,,  JJaammeess..    11883311..    EEvviiddeennccee  ggiivveenn  bbeeffoorree  tthhee  SSeelleecctt  CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa

CCoommppaannyy,,  11  AAuugguusstt  aanndd  1188  AAuugguusstt;;  iinn  UU..KK..  PPaarrll  PPaappeerrss,,  11883311--3322,,  VVooll..55,,  pppp..332277--336666..

MMiillll,,  JJ..SS..    ((11887733))..    AAuuttoobbiiooggrraapphhyy,,  LLoonnddoonn;;  eeddiitteedd  wwiitthh  aann  iinnttrroodduuccttiioonn  bbyy  JJ..MM..  RRoobbssoonn,,

HHaarrmmoonnddsswwoorrtthh,,  MMiiddddlleesseexx,,  PPeenngguuiinn,,  11998899..

MMiilllleerr,,  DD..    11998811..    PPhhiilloossoopphhyy  aanndd  IIddeeoollooggyy  iinn  HHuummee''ss  TThhoouugghhtt,,  OOxxffoorrdd,,  CCllaarreennddoonn  PPrreessss..

MMyyrrddaall,,  GG..    11995577..    EEccoonnoommiicc  TThheeoorryy  aanndd  UUnnddeerrddeevveellooppeedd  RReeggiioonnss,,  LLoonnddoonn,,  DDuucckkwwoorrtthh..

PPaallmmeerr,,  JJ..HH..    ((11883322))..    MMiinnuutteess  OOff  EEvviiddeennccee  ttaakkeenn  bbeeffoorree  tthhee  SSeelleecctt  CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  AAffffaaiirrss  ooff

tthhee  EEaasstt  IInnddiiaa  CCoommppaannyy,,  1166  MMaarrcchh,,  LLoonnddoonn;;  rreepprriinntteedd  iinn  CChhaauuddhhuurrii  ((eedd..)),,  11997711,,  pppp..119900--

221166..



PPllaatttteeaauu,,  JJ..PP..    11998833..    CCllaassssiiccaall  eeccoonnoommiiccss  aanndd  aaggrraarriiaann  rreeffoorrmm  iinn  uunnddeerrddeevveellooppeedd  aarreeaass  ::  tthhee

rraaddiiccaall  vviieewwss  ooff  tthhee  ttwwoo  MMiillllss,,  JJoouurrnnaall  ooff  DDeevveellooppmmeenntt  SSttuuddiieess,,  1199((44)),,  pppp..443355--446600..

PPooccoocckk,,  JJ..GG..AA..    11997755..    TThhee  MMaacchhiiaavveelllliiaann  MMoommeenntt,,  PPrriinncceettoonn,,  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..

PPooccoocckk,,  JJ..GG..AA..    ((11997799))..    `̀HHoommee  aanndd  tthhee  AAmmeerriiccaann  RReevvoolluuttiioonn  tthhee  ddyyiinngg  tthhoouugghhttss  ooff  aa  NNoorrtthh

BBrriittoonn'',,  iinn  DD..FF..  NNoorrttoonn,,  NN..  CCaappaallddii  aanndd  WW..LL..  RRoobbiissoonn  ((eeddss..)),,  MMccGGiillll  HHuummee  SSttuuddiieess,,

AAuussttiinn  HHiillllss  PPrreessss;;  rreepprriinntteedd  iinn  PPooccoocckk,,  11998855,,  pppp..112255--114411..

PPooccoocckk,,  JJ..GG..AA..    ((11998800))..    `̀11777766  ::  tthhee  RReevvoolluuttiioonn  aaggaaiinnsstt  PPaarrlliiaammeenntt'',,  iinn  JJ..GG..AA..  PPooccoocckk  ((eedd..)),,

TThhrreeee  FFrreenncchh  RReevvoolluuttiioonnss,,  FFoollggeerr  SShhaakkeessppeeaarree  LLiibbrraarryy;;  rreepprriinntteedd  iinn  PPooccoocckk,,  11998855,,  pppp..7733--

8888..

PPooccoocckk,,  JJ..GG..AA..    ((11998822))..    TThhee  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  ooff  BBuurrkkee''ss  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  FFrreenncchh  RReevvoolluuttiioonn,,  TThhee

HHiissttoorriiccaall  JJoouurrnnaall,,  2255((22)),,  pppp..333311--4499;;  rreepprriinntteedd  iinn  PPooccoocckk,,  11998855,,  pppp..119933--221122..

PPooccoocckk,,  JJ..GG..AA..    11998855..    VViirrttuuee,,  CCoommmmeerrccee  aanndd  HHiissttoorryy,,  CCaammbbrriiddggee,,  CCaammbbrriiddggee  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..

PPooccoocckk,,  JJ..GG..AA..    11998855aa..    `̀JJoossiiaahh  TTuucckkeerr  oonn  BBuurrkkee,,  LLoocckkee  aanndd  PPrriiccee;;  aa  ssttuuddyy  iinn  tthhee  vvaarriieettiieess  ooff

eeiigghhtteeeenntthh  --  cceennttuurryy  ccoonnsseerrvvaattiissmm,,  iinn  PPooccoocckk,,  11998855,,  pppp..115577--119911..

PPrriinnsseepp,,  GG..AA..    ((11882233))..    RReemmaarrkkss  oonn  tthhee  EExxtteerrnnaall  CCoommmmeerrccee  aanndd  EExxcchhaannggeess  ooff  BBeennggaall,,  wwiitthh

AAppppeennddiixx  ooff  AAccccoouunnttss  aanndd  EEssttiimmaatteess,,  rreerrppiinntteedd  aalloonngg  wwiitthh  aa  SSeeccoonndd  PPoossttssccrriipptt  ddaatteedd  3311

MMaarrcchh  11882244,,  kkeepptt  iinn  mmaannuussccrriipptt  iinn  GGoollddssmmiitthhss''  LLiibbrraarryy,,  LLoonnddoonn,,  iinn  CChhaauuddhhuurrii  ((eedd..)),,

11997711,,  pppp..5511--116677..

RRaajjaayyyyaann,,  KK..    11996688..    SSoouutthh  IInnddiiaann  RReebbeelllliioonn,,  MMyyssoorree,,  RRaaoo  aanndd  RRaagghhaavvaann..

RRiiccaarrddoo,,  DD..    ((11881177))..    PPrriinncciipplleess  ooff  PPoolliittiiccaall  EEccoonnoommyy,,  LLoonnddoonn;;  tthhiirrdd  eeddiittiioonn,,  11882200;;  ppuubblliisshheedd  aass

VVooll..II  iinn  TThhee  WWoorrkkss  aanndd  CCoorrrreessppoonnddeennccee  ooff  DDaavviidd  RRiiccaarrddoo,,  eedd..  PP..  SSrraaffffaa  aanndd  MM..HH..  DDoobbbb,,

CCaammbbrriiddggee,,  CCaammbbrriiddggee  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..

RRoollll,,  EE..    11995544..    AA  HHiissttoorryy  ooff  EEccoonnoommiicc  TThhoouugghhtt,,  tthhiirrdd  eeddiittiioonn,,  LLoonnddoonn,,  FFaabbeerr  aanndd  FFaabbeerr..



RRoouusssseeaauu,,  JJ..JJ..    ((11775555))..    `̀EEccoonnoommiiee  ppoolliittiiqquuee'',,  iinn  EEnnccyyccllooppeeddiiee,,  VVooll..VV,,  PPaarriiss;;  ttrraannssllaatteedd  aanndd

iinnttrroodduucceedd  bbyy  GG..DD..HH..  CCoollee  aass  `̀AA  ddiissccoouurrssee  oonn  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy''  iinn  EEvveerryymmaann''ss  LLiibbrraarryy,,

11991133;;  nneeww  eeddiittiioonn,,  rreevviisseedd  bbyy  JJ..HH..  BBrruummffiitttt  aanndd  JJ..CC..  HHaallll,,  iinn  JJ..JJ..  RRoouusssseeaauu,,  TThhee  SSoocciiaall
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