
*The third wave of corona virus-Covid-19: observed in astrological 

terms.* 

 

Covid -19 starts in January 2020 around the country and the world. Coronavirus 

again started today, the third wave is expected to come. Between June 2020 and 

June 2021, the number of corona cases increased, followed by a second wave. More 

than 20 million people worldwide have been affected by Corona. More than 21 lacs 

people have died while more than 20 million people have recovered. The rest are 

affected to a lesser extent. Corona virus covid-19 has affected more than 222 

countries in the world and a third wave is currently looming in our country. 

Observing astrologically the planetary position from the point of view, it can be said 

that caution will still be required till April 29, 2022. Corona has been affecting New 

Zealand, Australia and the United States for the past two months, so the possibility of 

a third wave in our country cannot be ruled out. Corona has been around the world 

since Saturn entered into the Capricorn Sign on January 24, 2020. First case of 

Corona was in Kerala in January 2020 in our country. It started and after March 2020, 

it became a monstrous form. Saturn in Capricorn is till April 29, 2022. During this 

time it has become multi-way. Currently, Saturn is the central-Kendra yoga with Mars 

till December 5 and during February 26 to April 07,2022, Mars and Saturn are 

together in Capricorn Sign. As a result, the third wave of the Corona could begin by 

December 5, 2021, and if the third wave were to occur, the time by March 2022 

would be apparent. Currently all policy rules against Corona need to be complied 



with as per government guidelines along with wearing precautionary masks. The 

vaccine should be taken in both doses. Let us pray to God that the third wave does 

not come and protect all the people in the world. 

-Indramantri 

 

 

 

 

 

*કોરોનાવાયરસ ની ત્રીજી લહેર:  જ્યોતિષની દ્રતિએ અવલોકન* 

 

કોતવડ- ૧૯  દેશ અન ેદુતનયામાાં જાન્યુઆરી - ૨૦૨૦ થી કોરોનાવાયરસ શરૂ થઈ આજ ે ત્રીજી લહેર 

આવવાની આશાંકા દેખાઈ રહી છે. જૂન ૨૦૨૦ થી જૂન ૨૦૨૧ દરમ્યાન  કોરોના કેસોની સાંખ્યામાાં 

વધારો થયો અન ેપહેલી પછી બીજી લહેર આવી.  દુતનયામાાં ૨૫ કરોડથી વધુ લોકો ને  કોરોના ની 

અસર થઈ.  ૫૧લાખથી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા.જ્યાર ે૨૨ કરોડ થી વધુ લોકો તરકવર થઈ ગયેલા છે. 

બાકીનાને  ઓછા વત્તા અાંશે અસર થઇ છે.  કોરોનાવાયરસ કોતવડ- ૧૯ ની દુતનયા ના ૨૨૨ થી વધુ 

દેશોમાાં  અસર થઇ છે અને હાલમાાં આપણા દેશમાાં ત્રીજી લહેર ની આશાંકા જોવાઇ રહી છે ત્યાર ે

ગ્રહોની દ્રતિએ અવલોકન કરિા  ફળાદેશ જોિાાં જણાવી શકાય કે  ૨૯ એતિલ ૨૦૨૨ સુધી હજુ  

સાવચેિી રાખવાની જરૂર રહેશ.ે હાલમાાં છેલ્લા બે મતહનાથી  ન્યૂઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ ર્ેતલયા  િથા 



અમેતરકામાાં  કોરોના ની અસર ચાલુ છે ત્યાર ેઆપણા દેશમાાં ત્રીજી લહેર ની શક્યિા નકારી શકાિી 

નથી. ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ માાં મકર રાતશમાાં શતન િવેશે લો  ત્યારથી દુતનયામાાં  કોરોના ની શરૂઆિ 

થઇ હિી  અન ેઆપણા દેશમાાં  કેરાલામાાં  સહુિથમ  જાન્યુઆરી ૨૦૨૦માાંિેની શરૂઆિ થઈ અન ે

માચચ ૨૦૨૦ પછી  િેનુાં તવકરાળ સ્ટવરૂપ થઈ ગયેલુાં.  મકર રાતશમાાં શતન ૨૯ એતિલ ૨૦૨૨ સુધી છે.  આ 

સમય દરતમયાન િે  વક્રી -માગી થયેલો છે. હાલમાાં ૫ તડસેમ્બર સુધી શતનનો માંગળ સાથે  કેન્દ્ર યોગ છે 

અન ે૨૬ફેબ્રુઆરી થી  ૭ એતિલ ૨૦૨૨ દરતમયાન માંગળ અન ેશતન મકર રાતશમાાં  સાથે રહે છે 

પતરણામ સ્ટવરૂપ  ૫ તડસેમ્બર ૨૦૨૧ સુધીમાાં  કોરોના ની ત્રીજી લહેર ની શરૂઆિ થઈ શકે  અન ેજો 

ત્રીજી લહેર આવી  િો માચચ ૨૦૨૨ સુધી નો સમય પરાકાિાએ  પહોાંચશે. હાલમાાં સાવચેિી રાખવાની 

માસ્ટક પહેરવા સાથે  સરકારની માગચદતશચકા અનુસાર કોરોના સામેના િમામ નીતિ તનયમોનુાં પાલન  

કરવાની જરૂર છે.  વેતસસન આ બન્ન ેડોઝ લઈ લેવા તહિાવહ રહેશ.ે  

ઈશ્વરન ેિાથચના કરીએ કે ત્રીજી લહેર ના આવ ે અન ેતવશ્વમાાં િમામ લોકોનુાં રક્ષણ કર.ે   

-ઈન્દ્રમંત્રી  


