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Thần Tướng Viên Thiên Cang: Chọn Tên Lưu Manh Làm Rể Cho Gia Đình Đại Quý Tộc

Viên Thiên Cang là một bậc thầy về phong thủy và tiên tri nhưng nổi tiếng
nhất vẫn là thuật xem tướng. Ông xuất hiện cả trong chính sử lẫn các giai
thoại dân gian với nhiều sấm ngôn và đoán mệnh chuẩn xác đến phi thường,
được người đời phong tặng "Thần cơ diệu toán" không gì là không biết và câu
chuyện ông chọn tên lưu manh làm rể cho một gia đình đại quý tộc đã nói lên
điều này.

Số mệnh là do trời định và rất khó cải biến vậy nên hãy sống thật an nhiên, tự
tại và thiện lương.

Thời cổ đại có rất nhiều cao nhân, tuy trong chính sử không có nhiều ghi
chép, nhưng những truyền thuyết liên quan đến họ lại nhiều vô số. Trong đó
phải kể đến Viên Thiên Cang, được cho là người trên thông thiên văn, dưới
tường địa lý, không gì là không biết, không gì là không thể làm được.
Viên Thiên Cang là một thầy tướng cũng là một nhà tiên tri nổi tiếng thời
Đường, đương nhiên ông am hiểu nhất vẫn là xem tướng. Trong các tư liệu
lịch sử đều có ghi chép lại rất nhiều những câu chuyện xem tướng chuẩn xác
phi thường của ông.
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Chẳng hạn, có một lần Viên Thiên Cang gặp mặt Sầm Văn Bổn liền nói: “Ông
về sau nếu làm quan tam phẩm trở lên, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thọ mệnh”.
Quả nhiên, sau khi Sầm Văn Bổn làm quan thì càng làm càng lớn, một mực
lên tới chức Tể tướng. Nhưng chưa được bao lâu, Sầm Văn Bổn đã phải rời xa
nhân thế.
Viên Thiên Cang dự đoán sự tình gì thì đều chuẩn xác phi thường. Có thể thấy
rằng, đời người vốn đã được Thần an bài kỹ lưỡng, hơn nữa là không thể thay
đổi. Cho nên, người thông hiểu số mệnh thường sống phóng khoáng, lạc
quan, thuận theo tự nhiên, không màng danh lợi.
Danh tiếng của Viên Thiên Cang càng ngày càng vang xa, thậm chí ngay cả
khi triều đình tuyển bạt quan viên cũng đều tới thỉnh giáo Viên Thiên Cang,
hỏi xem ai đó có phù hợp giữ chức vị này hay không, đều lấy lời của ông làm
tiêu chuẩn lựa chọn. Không chỉ có vậy, một số quan lớn hoặc quý tộc khi cho
con gái xuất giá, đều mời Viên Thiên Cang tới lựa chọn cho mình một người
con rể vừa lòng đẹp ý.
Theo tư liệu lịch sử ghi lại, vị Thứ sử đương thời có con gái vừa đến tuổi xuất
giá, vì nghe được nhiều câu chuyện liên quan đến Viên Thiên Cang liền triệu
tập tất cả những nam thanh niên xứng lứa vừa đôi đến cùng một chỗ, rồi
thỉnh mời Viên Thiên Cang thay mặt nhi nữ của mình chọn một vị lang quân
như ý.
Viên Thiên Cang cũng không từ chối, đi thẳng tới chỗ đám đông, nhìn quanh
một vòng, rồi nói với Thứ sử: “Ở đây không có người con rể mà ông cần tìm,
nếu như ông tin tưởng, ta sẽ đề cử cho ông một người như ý”.
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Viên Thiên Cang đã đề cử một chàng rể thật là lùng...

Người Viên Thiên Cang đề cử chính là con trai của Quả nghị úy Diêu Ý, ông
nói: “Người này tướng mạo bất phàm, về sau nhất định đại phú đại quý, rất
xứng để gả con gái cho anh ta”.
Mọi người nghe Viên Thiên Cang nhắc đến người này thì nhao nhao cả lên, xì
mũi coi thường, cảm thấy Viên Thiên Cang đang nói chuyện đùa. Nguyên
nhân là vì ông đã đề cử một người 23 tuổi, trong mắt người khác lại là một
tên côn đồ, không học vấn không nghề nghiệp. Tuy vậy, Thứ sử lại không để
ý đến những lời của người khác, liền đem con gái gả cho Diêu Nguyên Sùng.
Hai người lập gia đình không lâu, trong một lần đi thăm người thân, Diêu
Nguyên Sùng đã gặp một thầy toán mệnh, ông ta nói: “Ngươi về sau nhất
định có phúc, sẽ làm quan lớn, hơn nữa còn có thể làm Tể tướng”.
Diêu Nguyên Sùng bán tín bán nghi, về đến nhà liền đem chuyện này kể với
mẹ. Người mẹ nghe xong liền khích lệ Diêu Nguyên Sùng, nói anh ta hãy
chăm chỉ đọc sách, đừng suốt ngày chơi bời lêu lổng.

3/4

Y Duoc Viet Nam - Ydvn

Từ đó về sau, Diêu Nguyên Sùng như biến thành một con người khác, mỗi
ngày đều ở trong thư phòng chăm chỉ học tập, sau này quả thật giống như lời
của Viên Thiên Cang và vị thầy bói kia, anh ta đã thi đậu công danh, đổi tên
thành Diêu Sùng, đảm nhận chức Tể tướng cả 3 triều là Võ Tắc Thiên, Đường
Duệ Tông và Đường Huyền Tông. Con gái của Thứ sử mặc nhiên trở thành
phu nhân Tể tướng.
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