
7 C H A K R A M  
The Art of Living RIGHT with the Power of Knowing  

Sri Chakra Pooja         ஸ்ரீசக்கர பூஜை    

 

ஸ்ரீசக்கரம் என்பது பிரபஞ்சத்தின் ஷேத்திர 
சின்னமாகும்(Geometrical symbol). பிரபஞ்சத்தில் உள்ள 
அஜனத்து சக்திகளும் ஸ்ரீசக்கரத்தில் 
அடங்கியிருக்கின்றன. இந்த சக்திகஜள லலிதா 
சகஸ்ரநாமம் என்ற பூஜையின் மூலம் 
எழுப்பலாம். லலிதா சகஸ்ரநாமம் என்பது 
ஸ்ரீலலிதாஷதவியின் 1008 நாமங்கஜள 
பூைிப்பதாகும்.  
இந்த நாமங்கஜள சமஸ்கிருதத்தில்  சரியான 
உச்சரிப்புடன் பூைிக்கும் பபாழுது, உருவாகின்ற 
மந்திர ஒலியானது (சப்தம்) ஸ்ரீசக்கரத்தில் உள்ள 
64 ஜபரவ சக்திகஜளயும், 64 ஷயாகினி 
சக்திகஜளயும் எழுப்புகின்றது.  
இந்த 64 சக்திகளும் மந்திர சப்தம் மூலம் மனித 
உடம்பில்  DNAயில் இருக்கின்ற 64 
மரபணுக்களுடன் இஜையக்கூடிய ஆற்றல்  
பகாண்டுள்ளன. இதனால் DNA  சரியான முஜறயில் 
பசயல்படத் பதாடங்கும்.   
உறுப்புகள் அஜனத்தும் நன்றாக பசயல்பட்டு, 
அவனுள் உள்ள தீய எண்ைங்கள் 
அழிந்து ,ஆஷராக்கியத்துடன் வாழ்க்ஜக சிறப்பாக 
வாழ வழி வகுக்கும். ஒரு மனிதன் சிறப்பாக 
வாழ்ந்தால் அவனுஜடய குடும்பமும், 
சமுதாயமும், நாடும் சிறப்பாக வாழும் என்ற 
தூய எண்ைத்துடன் 7சக்கரம்  இந்நிகழ்ச்சிஜய 
நடத்த ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. 
Pooja Dates & Times 

For further details contact: 

7Chakram Centre 
40A, Jalan Awan Hijau,  

Taman OUG  

5th Mile, Jln Klang Lama  

58300 Kuala Lumpur. 
 

: 03 - 7971 9161 

          : 012- 601  7771

:7chakram@gmail.com 
 

www.7chakram.com 

facebook/7chakram 

The Sri Chakra is known as the geometrical symbol of 

the Universe. It has the powerful energies of the 

Universe stored with the formation of the Sri Chakra. 

These can be invoked by certain poojas.  

The Sri Chakra pooja is  the recitation of 1008 names of 

Goddess Sri Lalitha. The Sanskrit chanting of the names 

creates a unique sound vibration that invokes the 64 

powerful masculine and feminine energies of the 

universe. These energies have the ability to travel 

through the sound vibrations created by the chanting. 

These energies connect to the 64 genetic codes of the 

DNA, will enhance the genetic instruction that help 

you living a complete human life. Your well being and 

increased energies will also expand to your aura. 

 The Sri Chakra pooja has the ability to change your 

well being and enhance the success of our human life, 

family life and values, positive thoughts and vibratons, 

known as Lakshmi Kadaksham (Prosperity).  

 

Date Day Time 

16 Jan 2014 Thursday 7.30pm—9.30pm 

14 Feb 2014 Friday 7.30pm—9.30pm 

16 Mar 2014 Sunday 4.00pm—7.00pm 

14 May 2014 Wednesday 7.30pm—9.30pm 

12 Jun 2014 Thursday 7.30pm—9.30pm 

12 Jul 2014 Saturday 7.00am—9.30am 

10 Aug 2014 Sunday 4.00pm—7.00pm 

8 Sep 2014 Monday 7.30pm—9.30pm 

6 Dec 2014 Saturday 4.00pm—7.00pm 

(All those who wish to participate, please bring your 

own Sri Chakras, or you may purchase a Sri Chakra 

from us too. We will provide you with the kungkumam) 

Observations/Notes 

1. Please note that this session will be conducted according 

to the practice of the Hinduism religion. 

2. All are welcomed to participate but kindly be on a 

vegetarian diet for that day till the session is over. 

3. Please attend the session after your bath. 

4. Please dress appropriately, no short pants or skirts. 

5. Female participants who are on their monthly cycle are not 

advised to attend. 
 

You may invite your friends and family members 

to attend this session. 


