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Nữ tướng Lê Chân đặc biệt công khai phá và lập ra làng An
Biên xưa – nay là Hải Phòng. Bà được coi là Thành Hoàng
của Hải Phòng.
Nữ tướng Lê Chân quê gốc ở 1 làng nhỏ là An Biên, huyện Đông
Triều, Quảng Ninh. Cha là Lê Đạo làm nghề thày thuốc, sống rất
nhân từ, quảng đại sẵn lòng che chở cứu giúp người nghèo, được
dân chúng xa gần mến phục. Mẹ là Trần Thị Châu nổi tiếng là
người hiền thục, đảm đang và nhân đức. Cả hai ông bà tuổi đã cao
mà chưa sinh được đứa con nào để vui cảnh già và có nơi nương
tựa. Nghe tiếng Yên Tử là nơi có ngôi chùa linh ứng ông bà đã đi lễ
bái, thành tâm cầu phúc nơi cửa phật. Thế rồi bà mẹ có thai và sinh
được một cô con gái đặt tên là Lê Chân sau này là nữ tướng Lê
Chân.
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Lê Chân càng lớn càng xinh đẹp, tính tình nết na, chăm chỉ. Đến
năm 18 tuổi thì sắc đẹp và đức hạnh của nàng đã nổi tiếng khắp
vùng.
Vào mùa xuân năm Kiến Vũ thứ 16 tức tháng ba năm 40 đầu công
nguyên, quân Đông Hán xâm lược nước ta. Sắc đẹp mê hồn của
nàng Lê Chân lại là một nguyên cớ gây cho gia đình tai biến không
ngờ. Một lần Thái thú Tô Định đi kinh lý qua miền Đông Triều, có
kẻ nịnh thần tâu với hắn rằng Lê Chân là một tiên nữ giáng thế. Tô
Định dung quyền thế của mình để ép nàng làm vợ, nhưng Lê Chân
nhất mực từ chối. Chuyện cầu hôn không thành, Tô Định đã hãm
hại cả bố mẹ Lê Chân. Căm giận Tô Định- quân cướp nước tham
tàn bỉ ổi, Lê Chân quyết chí trả thù nhà, đền nợ nước. Nàng đã đi
tìm thầy luyện võ nghệ, binh thư cho mình. Khi võ nghệ đã tinh
thông Lê Chân đã di cư đến vùng đất An Biên, An Dương, Hải
phòng để chiêu tập binh mã. Vùng đất An Biên lúc bấy giờ chỉ là
một bãi đất phù sa mới được bồi đắp, lơ thơ cỏ dại và mấy túp lều
tranh của dân chài lưới. Đến vùng An Biên, Lê Chân bắt tay vào
khai khẩn đất hoang, lập ấp mở làng, tích trữ lương thảo, sắm sửa
vũ khí và thu nạp quân sĩ, binh mã. Khi đã có lương thảo, quân sĩ
trong tay Lê Chân lên xứ Đoài gặp Hai Bà: Trưng trắc, Trưng Nhị
để xin được tham gia đánh giặc. Gặp được người đồng tâm mưu
nghiệp lớn, Lê Chân cùng Hai Bà Trưng ngày đêm bàn tính kế sách
khởi nghĩa diệt quân Đông Hán.
Được sự hưởng ứng của các Lạc tướng và lạc dân chỉ trong một
thời gian ngắn, ngọn cờ chính nghĩa của Hai Bà đã tập hợp được 65
huyện thành trong cả nước. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã
lan rộng từ Mê Linh ra khắp các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật
Nam và Hợp Phố. Chẳng bao lâu quân khởi nghĩa đã hạ được 65
thành. Bọn tàn quân Tô Định phải chạy trốn về quận Nam Hải. Hai
Bà Trưng xưng Vương và đóng đô ở Mê Linh. Nữ tướng Lê Chân
được ban thưởng rất hậu và được phong làm tướng trở về trấn ải
vùng Đông Triều Quảng Ninh và An Biên, Hải Phòng.
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Lê C

Lê Chân
Tại An Biên, Hải phòng nữ tướng Lê Chân tiếp tục cho mở rộng
trang trại vận động nhân dân khai khẩn đất hoang dọc theo sông
Tam Bạc biến thành đồng lúa, nương dâu và đặt cho vùng này là An
Biên trang. Tiếp nối công đức của người cha, nữ tướng Lê Chân mở
lòng từ thiện cứu giúp người nghèo, khuyến khích nghề nông phát
triển. Dân cư trong vùng ngày thêm đông đúc, trù phú.
Ghi nhớ công ơn của nữ tướng Lê Chân, đặc biệt công khai phá và
lập ra làng An Biên xưa – nay là Hải Phòng, người dân Hải phòng
đã xây dựng đền Nghè thờ nữ tướng Lê Chân trên phố Mê Linh, Bà
được coi là Thành Hoàng của Hải Phòng. Đền Nghè được xếp hạng
là di tích quốc gia và được nhân gian coi là chốn linh thiêng. Nhân
dân Hải phòng và các tỉnh lân cận như: Quảng Ninh, Thái Bình,
Hải Dương thường đến lễ viếng và tham quan, nhất là những ngày
mồng 1 và 15 hàng tháng, người dân đến lễ rất đông. Hàng năm vào
dịp 25 tháng Chạp, thành phố Hải phòng thường tổ chức lễ hội
dâng hương tưởng niệm ngày mất của Bà – vị nữ tường anh hùng –
người có công xây dựng và bảo vệ quê hương.
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Hiện nay, đền Nghè thờ nữ tướng Lê Chân đang được Nhà nước
cấp kinh phí để tu sửa, tôn tạo và mở rộng để thực sự xứng với
công lao to lớn của Bà.

Nguồn:http://tamhoc.com/2012/12/nu-tuong-le-chan-ba-thanhhoang-cua-hai-phong/
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Kính thưa quý thính giả, Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm
của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn sát cánh cùng nam giới tạo nên
những chiến tích vang lừng. Nhất là trong cuộc khởi nghĩa chống
quân Hán của Hai Bà Trưng và thế hệ Lĩnh Nam vào mùa Xuân năm
40. Trong giai đoạn này, người phụ nữ đã viết nên trang sử hào
hùng vì đóng vai trò then chốt cả về chỉ huy lẫn chiến đấu, biết bao
anh thư đã hy sinh trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, dựng lại
ngọn cờ tự chủ cho dân tộc. Trong tiết mục "Danh nhân nước Việt",
chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài "Nữ tướng Lê Chân" của Việt
Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để chấm dứt chương trình tối
nay.
Bà Lê Chân là một vị nữ tướng xuất sắc, với các chiến tích của bà
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được ghi dấu ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội...
Tương truyền quê bà Lê Chân ở làng An Biên, huyện Đông Triều,
phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh). Cha là
ông Lê Đạo và mẹ là bà Trần Thị Châu.
Bà Lê Chân là mẫu người xinh đẹp, giỏi võ nghệ lại có tài thơ phú
nên tiếng đồn đến tai Thái thú nhà Hán là Tô Định. Tô Định muốn
lấy bà làm thiếp nhưng cha mẹ bà dứt khoát cự tuyệt, khiến cho họ
bị Tô Định sát hại.
Bà Lê Chân sau đó phải bỏ quê, di cư xuống vùng An Dương, ở cửa
sông Cấm lập trại khai phá. Bà phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm
và đánh bắt thủy sản, tạo cho An Dương trở nên vùng đất trù phú
và bà đặt tên vùng này là An Biên. Mặt khác, bà chiêu mộ quân binh
và được sự ủng hộ của nhân dân quanh vùng. Binh sĩ của bà được
huấn luyện chu đáo và có sở trường về thủy chiến.
Năm 40, khi Hai Bà Trưng dấy binh, bà đưa quân gia nhập vào cuộc
khởi nghĩa. Trong các trận đánh, bà thường được cử làm nữ tướng
tiên phuông, lập nhiều chiến công. Sau khi thu phục 65 thành, Tô
Định tháo chạy về nước, bà được Trưng Vương phong là Thánh Chân
công chúa, giữ chức chưởng quản binh quyền, lo luyện tập quân sĩ
và tăng gia sản xuất.
Năm 43, Mã Viện đưa 2 vạn đại quân sang xâm lược. Vì cô thế và
không để rơi vào tay giặc nên bà Lê Chân và Hai Bà Trưng trầm
mình tự vẫn ở Hát Giang.
Theo truyền thuyết, ngày 8 tháng 2 âm lịch là ngày sinh, và 25
tháng 12 âm lịch là ngày mất của bà Lê Chân. Các vua đời sau
xuống chiếu phong bà là Thượng đẳng phúc thần công chúa
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng in đậm dấu son trong sử sách, trong
ký ức dân gian qua nhiều thế hệ. Các nữ tướng trong cuộc khởi
nghĩa đều được dân chúng lập đền thờ, đời đời khói hương tưởng
kính, riêng Thánh Chân công chúa, Chưởng quản binh quyền Lê
Chân được nhiều địa phương thờ phượng tại:
-Đền An Biên (Quảng Ninh) quê hương của Bà.
-Đền Nghè tại An Biên.
-Đình Vẻn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng là nơi Bà khai hoang,
lập ấp.
-Đình Hoàng Mai (Hà Nội), nơi Bà rèn luyện quân sĩ.
-Đặc biệt tại căn cứ Lạt Sơn xưa, từ bao đời nay người dân địa
phương, khách thập phương xa gần tụ về chiêm bái, đông nhất vào
kỳ lễ hội tại ngôi đền thờ Bà để tưởng niệm vị anh thư dâng trọn
cuộc đời vì nghĩa lớn.
Không chỉ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, mà cả nước đều tôn vinh,
tưởng niệm nữ tướng Lê Chân, bởi vì Bà đã để lại cho hậu thế muôn
đời tấm gương hy sinh vì nước.
***
Tương tự như Phật Nguyệt công chúa, bà Lê Chân cũng là một trong
hàng chục nữ tướng Lĩnh Nam đã gây rúng động cho triều đình nhà
Hán trong cuộc khởi nghĩa vang dội của Hai Bà Trưng vào những
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năm đầu tiên của Tây lịch. Đặc biệt là trận thủy chiến trên hồ Lãng
Bạc, phá tan đạo thủy quân của Mã Viện.
Điều đáng tiếc là, vì thực lực chênh lệch quá lớn giữa quân Hán và
quân Lĩnh Nam, cuộc kháng chiến chống quân Hán đã phải tan vỡ
với những cuộc tuẫn tiết của rất nhiều nữ tướng, trong đó có Thánh
Chân công chúa, để lại nhiều ngậm ngùi trong lịch sử nước Việt,
nhưng đồng thời cũng mang lại niềm hãnh diện về truyền thống
"giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh" của dân tộc Lạc Hồng.
Truyền thống hào hùng đó đã trường tồn suốt dòng lịch sử Việt hai
ngàn năm sau, và vẫn còn tiếp tục trong cuộc chiến đòi lại chủ
quyền đất nước và nhân quyền cho dân tộc hiện nay. Từ mấy năm
qua, trên khắp các nẻo đường đất nước, người ta thấp thoáng thấy
bóng dáng của những Thánh Chân hay Phật Nguyệt công chúa trong
hàng ngũ mỗi lúc mỗi đông của những nữ lưu đang xuống đường
tranh đấu, bất chấp các thủ đoạn đàn áp ngày càng tàn bạo của tập
đoàn lãnh đạo cộng sản.
Sẽ có một ngày lịch sử VN sẽ vinh danh những phụ nữ can trường
đó, như đã từng vinh danh Hai Bà Trưng cùng các nữ tướng như Lê
Chân, Phật Nguyệt v.v... suốt mấy ngàn năm qua và hàng ngàn
năm tới nữa!

Việt Thái
ĐÁPLỜISÔNGNÚI
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