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 Question 
1 ਮਾਧੋ   ਦਾਸ   ਿਵੱਚ   ਿਕਹੜੇ   ਿਕਹੜੇ   ਗੁਣ   ਸਨ?   ਗੁਰੂ   ਗੋਿਬੰਦ   ਿਸੰਘ   ਜੀ   ਨ�    ਇਨ� �   ਗੁਣ�   ਨੰੂ   ਪੰਜਾਬ   ਦੇ   ਲੋਕ�   ਦੀ   ਭਲਾਈ 

ਲਈ   ਿਕਵ�   ਵਰਿਤਆ? 

2 ਉਹ   ਿਕਹੜੀਆਂ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ   ਨੀਤੀਆਂ   ਅਤੇ   ਸੁਧਾਰ   ਸਨ   ਿਜਨ� �   ਕਰਕੇ   ਬੰਦਾ   ਿਸੰਘ   ਬਹਾਦਰ   ਇਕ   “   ਹੁਕਮਰਾਨ” 
ਦੇ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਜਾਿਣਆ   ਿਗਆ?    ਅਜਁਕਲ   ਦੇ   ਹੁਕਮਰਾਨ    ਬੰਦਾ   ਿਸੰਘ   ਬਹਾਦਰ   ਤ�   ਕੀ   ਿਸਖ   ਸਕਦੇ   ਹਨ? 

3 ਬੰਦਾ  ਿਸੰਘ  ਿਸਰਫ  20 ਿਸੱਖ�   ਚੇਿਲਆਂ  ਨਾਲ ,ਧਰਮ  ਦੀ  ਰੱਿਖਆ  ਲਈ  ਹਜਾਰ�  ਹੀ  ਿਸੱਖ�  ਦੀ  ਫੌਜ  ਦਾ  ਪ�ਿਸੱਧ 
ਕਮ�ਡਰ  ਿਕਵ�  ਬਿਣਆ ? 

4 ਉਹ   ਕੇਹੜੇ   ਕਾਰਨ   ਸਨ   ਿਜਨ�   ਕਰਕੇ   ਖਾਲਸਾ   ਰਾਜ   ਉਤਨ�   ਿਚਰ   ਤਕ   ਨ   ਰਿਹ   ਸਿਕਆ   ਿਜਤਨ�   ਸੋਿਚਆ   ਿਗਆ 
ਸੀ? 

5 ਬੰਦਾ   ਬਹਾਦਰ   ਦੀ   �ਹਾਦਤ   ਤ�   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਕੀ   ਿਸੱਿਖਆ   ਿਮਲਦੀ   ਹੈ? 

1 What qualities did Madhodas have and how did Guru Gobind Singh Ji 
deployed them for good of humanity? 

2 What were some of the significant reforms and policies that Banda Singh 
Bahadur enacted as a “ruler”? What would modern day rulers learn from 
Banda Singh Bahadur? 

3 How did Banda Singh transform from a lieutenant with 20 Sikh followers into a 
popular defender of the faith with an army of thousands? 

4 What were the reasons the Khalsa Raj did not last as long as proposed? 

5 What do you learn from the martyrdom of Banda Singh Bahadur?  
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