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Xưa ở làng Chèm, bên sông Cái ngoài thành Đại La có một người
họ Lý tên Ông Trọng. Ông Trọng cao lớn, có sức khỏe khác
thường. Đến mùa nước nổi, ở sông Cái có nhiều con thuồng
luồng, con giải về quấy nhiễu, bắt cá thậm chí ăn thịt cả người.
Lúc ấy, Ông Trọng lội thẳng xuống sông khoắng hai tay: một tay
bóp cổ con thuồng luồng, một tay quật con giải to như cây gỗ lim
rồi quẳng cả lên bờ. Nhờ có Ông Trọng, mà mỗi mùa cá về dân
mới được yên. Ai cũng khiếp sợ, phục tài mưu trí và sức khỏe phi
thường của Lý Ông Trọng.
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Vua Hùng nghe nói ở làng Chèm có người khỏe lắm, có thể đánh
chết được con thuồng luồng to liền cho người đi mời vào cung.
Vừa trông thấy thân hình to khỏe, chắc nịch của Ông Trọng, vua
đã hết lòng tin cậy rồi cử Ông Trọng làm thị vệ cho vua.
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Tài danh Lý Ông Trọng nức tiếng các cõi, vang sang tận phương
Bắc. Bấy giờ quân Hung Nô thường vào quấy nhiễu nước Tần.
Quân Hung Nô giỏi cưỡi ngựa, đánh nhau và chạy nhanh. Quân
Tần đã dẹp bao nhiêu năm mà không dứt được.

Tần là nước lớn. Hằng năm, nước Nam vẫn thường lệ đem của
báu, người tài sang triều Tần cống nạp. Năm ấy, vua Tần xin vua
Nam đích danh Lý Ông Trọng sang nước Tần để dẹp giặc.

Một lần, có mưu sĩ tâu:
–

Nghe bên nước Nam có người khỏe địch muôn người, hay
là ta sang nước Nam cầu người hiền.
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Thế là Lý Ông Trọng sang nước Tần và được đưa ngay ra biên giới
giáp trận. Quân Hung Nô mới thoáng nhìn xa, dưới bóng lá cờ,
một vị tướng quân uy nghi, to lớn, chúng đã mất vía bỏ chạy. Từ
đấy quân Hung Nô không dám sang quấy nhiễu nước Tần nữa.
Vua Tần quý Ông Trọng, phong chức tước và trao nhiều bổng lộc
cho ông. Vua xây cả dinh thự cho Lý Ông Trọng ở ngay bên
Tường Thành.
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Nhiều năm trôi qua, Lý Ông Trọng đã có tuổi. Năm ấy, ông xin
phép vua Tần được về thăm quê hương.
Bấy lâu nay, nước Tần được yên bề là nhờ công lớn của Lý Ông
Trọng nên vua Tần rất sủng ái Ông Trọng và đồng ý để Lý Ông
Trọng được toại nguyện.
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Không ngờ, quân Hung Nô cử người đi dò la tin tức và biết tin Lý
Ông Trọng về nước. Thế là đại quân này lại rầm rộ kéo vào nước
Tần, quân Tần bị tấn công bất ngờ nên không thể chống đỡ nổi.

Lúc này Lý Ông Trọng đã già yếu nên ông không muốn rời quê
hương lần nữa. Ước nguyện của ông là những năm tháng còn lại
được sống ở quê cha, đất tổ.

Vua Tần phải hỏa tốc sai sứ giả sang nước Nam triệu Lý Ông
Trọng về.
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Lý Ông Trọng vào kinh đô bàn bạc với vua Hùng. Sau đó vua
Hùng gặp sứ giả nước Tần nói rằng:
–

Đã cho người về Chèm mời Lý Ông Trọng nhưng ông lâm
bệnh và vừa mới mất.
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Sứ giả về tâu lại với vua Tần câu chuyện Lý Ông Trọng. Vua Tần
bí quá chợt nghĩ ra một diệu kế.
Vua Tần cho gọi thợ đúc đồng giỏi trong cả nước về kinh, tạc một
pho tượng đồng cao, to và giống Lý Ông Trọng thật, rồi rước
tượng lên đặt trước lầu Tư Mã thành Hàm Dương. Ruột tượng đặt
bộ máy điều khiển tư thế tượng Lý Ông Trọng khi ngồi, khi đứng,
khi bước lên lầu, khi giơ tay ra lệnh cho ba quân chiêng trống nổi
lên ầm ầm.
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Quân Hung Nô bị mắc mưu kế của vua Tần, tưởng là tướng quân
Lý Ông Trọng anh hùng lẫm liệt vẫn đang cầm quân đánh trận nên
đã bạt vía chạy hết.
Ngày nay, khách đi trên cầu Thăng Long qua sông Cái sang Hà
Nội, trông xuống đê Chèm vẫn thấy đền thờ Lý Ông Trọng. Dân
thường gọi là Đức Thánh Chèm, để tưởng nhớ và ghi ơn công lao
của Ông Trọng.
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