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KHÁI NIỆM VỀ KHÔNG VONG
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Trong lĩnh vực học thuật có nhiều môn dự đoán nói về “không vong”. Lục nhâm có không 

vong, Phong thủy phân ra là Đại không vong, Tiểu không vong. Trạch Nhật có Ngày Không 

Vong. 

Tử vi Đẩu số có vị trí của Triệt(Tiệt), Tuần.

Không vong được hiểu là một trạng thái trung gian, chuyển tiếp có trường khí hỗn độn, phức 

tạp. Khi con người, sự vậy sự việc rơi vào trạng thái biến hóa này trong chu kỳ vận động sẽ 

bế tắc, khó khăn, kìm hãm cản trở trong việc phát triển, thành quả đạt được không đáng 

mừng, thậm chí còn thiệt hại, hao tốn, mất trắng. “Không” nghĩa là hư không, là phủ định, vô 

sản, thành quả thu được rất thấp. “Vong” nghĩa là mất mát, hao tốn, thiệt hại, thua lỗ

Có nhiều môn dự đoán nói về trạng thái Không vong (trong trạch nhất là ngày Không vong), 

nhìn chung các môn này đều có một điểm chung đó là việc xác định Không vong ở vị trí ranh 

giới giữa hai chu kỳ, hai vị trí không gian, thời gian, giai đoạn phát triển.
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CÁCH XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KHÔNG VONG

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

Theo cách tính lịch từ ngày xưa, từ thời nhà Thương bên Trung Quốc để lại mỗi một ngày

mang một cặp can chi khác nhau. Có năm can âm, năm can dương. Có sáu chi âm, sáu chi

dương. Sự phối hợp giữa can âm với chi âm, can dương với chi dương sẽ tạo ra sáu mươi

hoa giáp

Có sáu chu kỳ khởi đầu từ can Giáp còn gọi là sáu tuần giáp. Kết thúc mỗi tuần giáp này

sẽ có hai địa chi, hai cung, hoặc hai ngày chính là 2 vị trí Không vong

1. Tuần Giáp Tý tới 2 cung (năm/tháng/ngày/giờ) Tuất, Hợi là Không vong

2. Tuần Giáp Dần tới 2 cung (năm/tháng/ngày/giờ) Tý, Sửu là Không vong

3. Tuần Giáp Thìn tới 2 cung (năm/tháng/ngày/giờ) Dần, Mão là Không vong

4. Tuần Giáp Ngọ tới 2 cung (năm/tháng/ngày/giờ) Thìn, Tị là Không vong

5. Tuần Giáp Thân tới 2 cung (năm/tháng/ngày/giờ) Ngọ, Mùi là Không vong

6. Tuần Giáp Tuất tới 2 cung (năm/tháng/ngày/giờ) Thân, Dậu là Không vong

Như vậy hai địa chi khóa đuôi, kết thúc tuần giáp và chuyển sang tuần giáp mới chính là

Không vong.
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CÁCH XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ  TUẦN VÀ TRIỆT
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Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý

Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi

Giáp Tý Ất Sửu
Bính 
Dần

Đinh 
Mão

Mậu 
Thìn

Kỉ Tị
Canh 
Ngọ

Tân Mùi
NHâm 
Thân

Quý 
Dậu

Giáp 
Tuất

Ất Hợi

Có/ Còn Không gian mà Thời gian chưa tới/chưa có

Đúng Chỗ mà KHÔNG đúng LÚC

Tuần: tên đầy đủ là Tuần trung không vong

Triệt: tên đầy đủ là Triệt lộ không vong
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CÁC ĐẶC ĐIỂM SUY RA TỪ NGUYÊN LÝ AN TUẦN TRIỆT
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Tuần

- Can chi Năm

- Yếu tố Mặt trời – Dương

- Chu kỳ dài

- Sự bất thường

Triệt

- Can chi tháng

- Yếu tố mặt trăng- Âm

- Chu kỳ ngắn

- Sự bất thường
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CÁC PHẠM TRÙ LIÊN QUAN TỚI KHÔNG VONG TRONG TỬ VI
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Cung Sao

Thời gian 
ảnh 

hưởng

Cung

Sao
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CƯỜNG ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA TUẦN TRIỆT LÊN CÁC CUNG
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• Tuần Triệt thì luôn luôn án ngữ hai cung và có cường độ ảnh hưởng lên 

hai cung khác nhau theo nguyên tắc ước lượng như sau:

• Người Dương (Dương Nam, Dương Nữ) thì cung Dương bị ảnh hưởng 

hơn cung Âm, cụ thể cung Dương chịu 70%, cung Âm chịu 30% cường 

độ

• Người Âm (Âm Nam, Âm Nữ) thì cung Âm bị ảnh hưởng nhiều hơn 

cung Dương, cụ thể ước lượng cung Âm chịu 80%, cung Dương chịu 

20%

• Khi bị ảnh hưởng mạnh thì ta thường nói bị đương đầu, bị ảnh hưởng 

yếu thì ta nói bị chặn đuôi.Triệt ảnh hưởng mạnh mẽ trong thời gian 

khoảng 30 năm đầu, tùy theo Cục mà có khác biệt (như Thủy nhị cục thì 

32 năm đầu), sau đó thì từ từ yếu đi nhưng không thể coì là không có.

• Tuần thì ngược lại, ảnh hưởng không đáng kể vào khoảng 30 năm đầu, 

nhưng mạnh sau đó.
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ẢNH HƯỞNG CỦA TUẦN TRIỆT LÊN CÁC CUNG

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

Thông thường thì đóng tại cung nào thì Tuần, Triệt sẽ gây trục trặc cho cung đó 
bất kể là đương đầu hay chặn đuôi, trừ khi đóng tại cung Vô Chính Diệu trong 
trường hợp không có hung tinh đắc địa hoặc tại Tật Ách thì hợp. Đây là điểm 
quan trọng bởi vì chưa cần coi các sao trong cung, người ta đã có thể nêu sơ lược 
được vài điểm trong cuộc sống vì thông thường Tuần Triệt đóng tại 4 cung trong 
tổng số 12 cung

Trường hợp Tuần Triệt đồng cung thì ảnh hưởng coi như ảnh hưởng liên tục. 
Như vậy nếu Tuần Triệt đồng cung tại Phối Tử thì là một bất hạnh trong cuộc 
sống gia đình, tại Điền Quan thì sự gây dựng sự nghiệp khó khăn, tại Phụ Phúc 
thì số tự lập, ly hương, bạc phúc...

Tuần Triệt đương đầu tại Mệnh thì thuở nhỏ cực khổ gian nan (nhưng nếu gặp 
chính tinh lạc hãm thì đỡ hơn vì Tuần triệt gặp sao xấu thì giảm bớt cái xấu, ở 
đây lại là tích cực), tại Thân thì khi lập nghiệp sẽ gặp khó khăn ban đầu. Nếu 
chặn đuôi thì đỡ hơn. Thân Mệnh đồng cung gặp Tuần Triệt đương đầu thì coi 
như nếu có sự nghiệp trước 30 tuổi thì phải bị gãy đổ rồi bắt lại từ đầu trong giai 
đoạn lập thân
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ẢNH HƯỞNG CỦA TUẦN TRIỆT LÊN CÁC CUNG
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Tuần, Triệt đóng tại Quan thì gây trục trặc cho quan trường nghề nghiệp như lận 
đận, hay phải thay đổi, không bền vững, thăng giáng. Tùy theo bị chặn đuôi hoặc 
đương đầu và gặp Tuần hay Triệt mà lận đận nhiều hay không. Vì quan trường 
có ý nghĩa nổi bật trong giai đoạn lập thân nên cần chú ý phân biệt giữa Tuần và 
Triệt vì Tuần có tác dụng mạnh hơn về hậu vận

Tuần, Triệt đóng tại cung Tài thì tiền bạc tụ tán, lúc có lúc không, trừ khi vào đại 
vận tốt, và thường bị gặp khó khăn khi kiếm tiền. Tạo lập điền sản rất quan trọng 
trong giai đoạn lập thân nên, do đó gặp Tuần thì nên chú ý. Dù gì đi chăng nũa 
mà bị Tuần Triệt thì hầu như khó giàu có lớn được trừ trường hợp VCD đúng 
cách (ví dụ có Nhật Nguyệt sáng sủa chiếu)

Tuần, Triệt đóng tại cung Thiên Di thì ra ngoài không lợi, ly hương thì tốt hơn
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Tuần, Triệt đóng tại cung Điền thì không được hưởng di sản của cha mẹ để lại, 

phải tự lập và thường bị gặp trục trặc trong vấn đề mua bán điền sản. Tạo lập 

điền sản rất quan trọng trong giai đoạn lập thân nên, do đó gặp Tuần thì nên chú 

ý. Dù gì đi chăng nũa mà bị Tuần Triệt thì hầu như khó giàu có lớn được trừ 

trường hợp VCD đúng cách (có Nhật Nguyệt sáng sủa chiếu)

Tuần Triệt đóng tại cung Phúc thì khiến họ hàng ly tán, không ở gần nhau, 

thường phải ly hương

Tuần Triệt đóng tại cung Phối thì gây trục trặc cho tình duyên hôn nhân như tình 

đầu tan vỡ, lập gia đình trễ, lập gia đình sớm thì gia đạo bất hòa dễ trục trặc dễ 

đưa đến chia ly, hoặc là yếu tố đưa đến không chồng không vợ. Cung Phối xấu 

xa mờ ám thì nên gặp Tuần hơn Triệt vì gặp Tuần thì về sau gia đạo dễ hạnh 

phúc hơn Triệt. Cung Phối đẹp đẽ gặp Triệt thì tuy có bị trục trặc ban đầu nhưng 

về sau thì vợ chồng cũng sống với nhau được...

Tuần Triệt đóng tại cung Nô thì bạn bè, người giúp việc lúc tụ lúc tán, không bền
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Tuần Triệt đóng tại cung Tử thì gây trục trặc cho vấn đề con cái như không con, 

muộn có con, sinh con đầu lòng khó nuôi, con không hợp với cha mẹ

Tuần Triệt đóng tại cung Bào thì anh chị trưởng dễ chết sớm hoặc cùng khổ cô 

đơn, hoặc không gần nhau, hoặc dễ không hòa thuận

Tuần Triệt đóng tại cung Tật Ách bất kể là đương đầu hay chăn đuôi thì suốt đời 

mạnh khoẻ, ít bệnh tật, ít tai họa, tránh được tai họa trừ khi có sao kỵ Tuần Triệt 

như Thiên Tướng Tướng Quân thì nếu tai họa quá lớn thì lại đưa đến cái chết bất 

ngờ nhanh chóng

Tuần Triệt đóng tại cung Phụ Mẫu thì ly hương mới dễ làm nên hơn là ở gần cha 

mẹ, không hợp với cha hay mẹ, hoặc dễ sớm xa cách cha mẹ. Vì Phụ Mẫu có ảnh 

hưởng trong giai đoạn thiếu niên nên gặp Triệt có khác biệt khi gặp Tuần vì lúc 

đó Triệt đang mạnh mẽ

Tuần Triệt đóng tại cung hạn thì phải có khó khăn trong hạn đó, nhưng cần xét 

kỹ thời gian và tỷ lệ ảnh hưởng.
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Đối với chính tinh thì bị ảnh hưởng mạnh hơn phụ tinh (phàm cái gì càng mạnh 
mẽ thì càng bị ảnh hưởng của Tuần Triệt), trong đó Sát Phá Liêm Tham bị ảnh 
hưởng mạnh nhất

Về tính chất thì hung sát bại tinh (như Sát Phá Liêm Tham, Không, Kiếp, Kình, 
Đà, Hỏa Linh, Kiếp Sát, Thiên Không, Kiếp Sát...), tài tinh (Vũ Khúc, Thiên 
Phủ, Lộc Tồn, Hóa Lộc), quí tinh, quyền tinh (Thiên Tướng, Hóa Quyền, Quốc 
Ấn...), đào hoa tinh hay dâm tinh (Hồng Đào Riêu Thai...) bị ảnh hưởng mạnh 
mẽ hơn các tinh đẩu khác như phúc thiện tinh (Quang Quí, Quan Phúc...), trợ 
tinh (Tả Hữu)...lục bại tinh (Song Hao, Tang Hổ, Khốc Hư)

Tuần Triệt không làm thay đổi tính chất của hung tinh, cát tinh như biến hung 
tinh thành cát tinh, biến các tinh thành hung tinh mà thực chất thay đổi cường độ 
hành khí của sao, sự sáng tối của sao tức là thay đổi tính đắc hãm
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Sao đắc vượng miếu gặp Tuần Triệt thì giảm hoặc mất hết ý nghĩa tốt đẹp hoặc 
đôi khi có nhữn biểu hiện như hãm.

Sao hãm địa gặp Tuần Triệt thì lại bớt xấu đi, hoặc đôi khi trở thành tốt, là phản 
vi kỳ cách (đặc biệt cho Sát Phá Liêm Tham hãm địa) nhưng phải trải qua gian 
nan mới tốt được.

Chú ý: rằng quá trình thay đổi ảnh hưởng từ xấu qua tốt hoặc ngược lại là quá 
trình chuyển biến nên một sao cho dù đỡ xấu hơn do ảnh hưởng của Tuần Triệt 
cũng không thành toàn vẹn như một sao bản chất là sáng sủa và ngược lại một 
sao bị xấu đi do ảnh hưởng của Tuần Triệt cũng không tối tăm như một sao bản 
chất là tối hãm.
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Tuần Triệt tháo gỡ

Đây chỉ là quan điểm do cụ Thiên Lương đưa ra. Mệnh Tuần hay Triệt thì khi 
đến đại hạn gặp Tuần hay Triệt sẽ tháo gở ảnh hưởng của Tuần hay Triệt.

→Cần hiểu đúng bản chất

Lưu Tuần Triệt

Tuần Triệt đồng cung tại tiểu hạn gặp Lưu Triệt thì ảnh hưởng của Tuần Triệt 
đồng cung sẽ giảm đi

Triệt tại tiểu hạn gặp Lưu Triệt thì ảnh hưởng của Triệt tăng lên

Tuần tại tiểu hạn gặp Lưu Triệt thì ảnh hưởng của Tuần giảm đi

→Không đúng, ít được công nhận
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