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কবীরা গুনাহের বববরণ 

এ সমস্ত কবীরা গুনাে তাওবা ছাড়া মাফ েয় না এবং একবি গুনাে-ই জাোন্নাহম বনহয় যাওয়ার জনয যহেষ্ট 

১ বিরক করা ৬৩ ষাড় দ্বারা গাভীর বা পাঠার দ্বারা ছাগীর পাল বিহত না দিয়া 

২ মা-বাপহক কষ্ট দিয়া ৬৪ দপিাব কহর পাবন না দনয়া বা পববত্রতা অজজন না করা 

৩ আত্মীয়তার সর্ম্জক বছন্ন করা ৬৫ সামেজয োকা সহেও বভক্ষাবৃবি করা 

৪ বযনা করা ৬৬ দপিািার বভক্ষকুহক বভক্ষা দিয়া 

৫ চুবর করা ৬৭ জনগন যাহক চায়না দস বযবি বািিােী বা দনতৃত্ব করা 

৬ অনযায়ভাহব কাউহক েতযা করা ৬৮ বনহজর দিাষ না দিহে পহরর দিাষ দিো 

৭ বমেযা অপবাি লাগাহনা ৬৯ বিনামী বা কাহরা প্রবত োরাপ ধারণা রাো 

৮ বমেযা সাক্ষয দিয়া ৭০ ইলহম দ্বীনহক তুচ্ছ মহন কহর অজজন না করা 

৯ যাদু করা ৭১ ববনা জরুরহত জনসম্মুহে সতর দোলা 

১০ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ৭২ দমেমাহনর োবতর,আির যত্ন ও অভজযেনা না করা  

১১ আমানহতর বেয়ানত করা ৭৩ দছহলহির সহঙ্গ কুকমজ করা বা সমকাবমতা করা 

১২ গীবত করা ৭৪ আমানহতর দযাগয সৎকমজীহক বনযুি না কহর, বনবজাচহনর নাহম স্বজনপ্রীবত করা 

১৩ অনযাহয়র সমেজন করা ৭৫ বনহজ ইচ্ছা কহর বা িাবী কহর দজারপূবজক দকান পি গ্রেণ করা 

১৪ দনিাযুি বজবনস পান করা ৭৬ ইসলামী রাহের ববহরােী েওয়া 

১৫ দযৌন উহিজনা সৃবষ্ট করা ৭৭ বনহজর পবরবার-পবরজহনর েবর না বনহয় তাহিরহক দুবনয়া ও আবেরাহতর কহষ্ট দফলা 

১৬ জুয়া দেলা ও লিারী ধরা ৭৮ জনগহনর কষ্ট েওয়া সহেও জীববকা বনবজাহোপহযাগী োিয রবয গুিাম করা 

১৭ সুি োওয়া ৭৯ অসৎ কাজ দিহে সামেজয োকা সহেও বাধা না দিয়া 

১৮ ঘুষ োওয়া ৮০ ববহরােী বানাহনা অেজযাৎ অবধনস্থহির মাবলহকর ববরুহে উস্কাবন দিয়া 

১৯ শুকহরর দগািত োওয়া ৮১ আল্লাের ঘর বযয়ারতকারীহির সাহে দুবজযবোর করা 

২০ অনাে এবতম, ববধবার মাল োওয়া ৮২ স্ত্রী সেবাস কহর দগাসল না করা 

২১ আত্মেতযা করা ৮৩ দপিাব-পায়োনা কহর বিলা কুলুে বা পাবন বযবোর না করা 

২২ বমেযা কসম োওয়া ৮৪ নাভীর নীহচর পিম,বগহলর পিম,নে ববধজত কহর রাো 

২৩ দকান মুসলমানহক গাবল দিয়া ৮৫ উস্তাি ও পীহরর সহঙ্গ দবআিবী করা এবং আহলম ও োহফযদির অমযজািা করা 

২৪ বজোহির ময়িান েহত পলায়ন করা ৮৬ দজার-জুলুম কহর অেজ সর্ম্ি লুহি দনয়া 

২৫ দধাোঁকা দিয়া ৮৭ অন্তর এত িি করা দয,গরীব দুুঃেীহির সীমােীন কষ্ট দিহেও অন্তহর িরি না লাগা 

২৬ অেংকার করা ৮৮ তামািা দিোর জনয ষাড়,কবতুর বা দমারগ ইতযাবির লড়াইহয়র আহয়াজন করা  

২৭ বািয বাজনাসে নাচ-গান করা ৮৯ করুআন িরীফ পহড় ভুহল যাওয়া 

২৮ ডাকাবত করা, লুণ্ঠন করা ৯০ দকান জীবন্ত ও জানিার জীবহক আগুন বিহয় পুবড়হয় মারা 

২৯ স্বামীর নাফরমানী করা ৯১ আল্লাের রেমত েহত বনরািা েওয়া 

৩০ জায়গা জবমর সীমানা নষ্ট করা ৯২ আল্লাের আযাব েহত বনভজীক েওয়া 

৩১ শ্রবমহকর মজুরী কম দিয়া ৯৩ োলাল জাহনায়ারহক গাইরুল্লাের নাহম যহবে করা বা বভন্ন উপাহয় দমহর োওয়া 

৩২ মাহপ কম দিয়া ৯৪ অপচয় ও অপবযয় করা 

৩৩ রবয সামগ্রীহত দভজাল বমবশ্রত করা ৯৫ স্ত্রীহক বতন তালাক বিহয়,িহতজর সাহে বেলা কহর পুনরায় তাহক বনহয় ঘর-সংসার করা 

৩৪ েবরদ্দারহক দধাোঁকা দিয়া ৯৬ রােীয় ক্ষমতা োকা সহেও ইসলামী আইন প্রবতজন না করা 

৩৫ ববেলী কানজুসী করা ৯৭ ইসলাহমর বনয়মানুসাহর আইন-কানুন জারী েওয়া সহেও দকান আইন অমানয করা বা রােহরােীতা করা 

৩৬ দগাোঁফ বড় কহর রাো ৯৮ ডাকাবত,লুিতরাজ,পহকিমারী করা 

৩৭ দঘাড় দিৌড় বা দরস দেলা ৯৯ তচু্ছ-তাবচ্ছহলর সবেত বযঙ্গ-ববদ্রুপ কহর কাউহক ডাকা,দে দজালা,বান্দীর বাচ্চা ইতযাবি 

৩৮ বসহনমা-বিবভ ইতযাবি দিো ১০০ ববনা অনুমবতহত কাহরা বাড়ীহত বা ঘহর বা োস কামরায় প্রহবি করা 

৩৯ পাড়া-প্রবতহবিীহক কষ্ট দিয়া ১০১ পহরর দিাষ তালাি কহর দবড়াহনা 

৪০ দচােলেুবর করা ও কুিনামী করা ১০২ মানুহষর কষ্ট েয় এমন রবযমূহলযর উর্ধ্জগবত দিহে েুিী েওয়া 

৪১ গণহকর কাহছ যাওয়া ১০৩ সুরত-দিহলহকর কারহণ বা গরীব েওয়ার কারহণ দকান মুসলমানহক বিিকারী করা 

৪২ মানুষ বা জীহবর ফহিা ঘহর রাো বা িাঙ্গাহনা ১০৪ ববি‘আত কাজ করা বা জাবর করা 

৪৩ পুরুহষর জনয দরিমী কাপড় পরা ১০৫ দুবনয়া োবসহলর জনয ইলহম দ্বীন বিক্ষা দিয়া 

৪৪ পুরুহষর জনয স্বহণজর আংবি বযবোর করা ১০৬ ঘরবাড়ী,আবঙ্গনা,আসবাবপত্র,ইতযাবি দনাংরা রাো ও ভ্রান্ত ধযান-ধারণায় মন মবস্তস্ক গান্ধা কহর রাো 

৪৫ অবভিাপ দিয়া ১০৭ পুরুহষর জনয জামা-পায়াজামা,লুবঙ্গ-পযান্ট িােনুর নীহচ পবরধান করা 

৪৬ জাল োিীস বণজনা করা ১০৮ গুনাহের কাহজ মান্নত করা 

৪৭ বংি পবরবতজন করা ১০৯ প্রজাহির অবধকার েবজ করা,জনগহনর েক আিায় না করা 

৪৮ ঝগড়া-বববাহি বমেযা মুকাদ্দামা িাহয়র করা ১১০ গুপ্তচরবৃবি করা অেজাৎ মুসলমান সমাজ ও রাহষ্টর দভহির কো অনয সমাজ বা রাহের বনকি প্রকাি করা 

৪৯ মৃত বযবির জাবয়জ ওবসয়ত পালন না করা ১১১ রামাযাহনর দকান দরাযা ইচ্ছা কহর দভহঙ্গ দফলা বা না রাো 

৫০ দকাহনা মুসলমানহক দধাোঁকা দিওয়া ১১২ দু-মুহো স্বভাব ইেবতয়ার করা 

৫১ অববধ িযাক্স আিায় করা ১১৩ মবেলাহির েুিবু লাবগহয় দবর েওয়া 

৫২ বব-জাতীয়হির অনুসরণ করা ১১৪ নর েহয় নারীর এবং নারী েহয় নহরর দবি-ভূষা অবলম্বন করা 

৫৩ িাকা বা দনাি জাল করা ১১৫ বনহজর অবধনস্থ মবেলাহির পরপুরুহষর সাহে অবাহধ দমলা-দমিার সহুযাগ দিয়া 

৫৪ েস্ত মমেুন করা ১১৬ কৃবত্রম চুল বযবোর করা 

৫৫ ছবব মতরী করা  ১১৭ দমহয়হলাহকর জনয িরীহরর রূপ প্রকাি পায় এমন দপািাক পবরধান করা 

৫৬ ববনা িাওয়াহত আোর করা ১১৮ অহেতকু কুকুর প্রবতপালন করা 

৫৭ ইলম দগাপন করা ১১৯ ইসলামী রাহের সীমানা পাোরায় ক্রবি করা এবং দিহির জরুরী োিয বা োবতয়ার পাচার করা 

৫৮ োবয়য বা বনফাছ োকা অবস্থায় সেবাস করা ১২০ মাতম ও দিাক প্রকাি করা 

৫৯ যাকাত না দিয়া ১২১ একাবধক স্ত্রীহির মহধয সমতা না রাো 

৬০ ইচ্ছা কহর দকান নামায কাযা করা ১২২ সাোবাহয় দকরামহক মন্দ বলা বা সমাহলাচনা করা 

৬১ ঋণী অবস্থায় মৃতুযবরণ করা ১২৩ েক্কানী উলামাহয় দকরাহমর সাহে ববহদ্বষভাব দপাষন করা 

৬২ েতনা না করা ১২৪ রাস্তা-ঘাহি বা ছায়ািার ফলিার বৃহক্ষর নীহচ পায়োনা করা 

 

েযরতওয়ালা িাইেুল োিীস মুফতী মাওলানা মনসরূুল েক িা.বা. 

প্রধান মুফতী ও িাইেুল োিীস 
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