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Rùa vàng bơi đến trước thuyền vua, cúi đầu vái:
─ Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!
Rùa ngậm thanh gươm thần rồi lặn xuống hồ. Từ
đó, Hồ Tả Vọng được đặt tên là Hồ Hoàn Kiếm
hay Hồ Gươm.

Vào thời ấy, giặc Minh đô hộ nước Nam. Nghĩa
quân Lam Sơn nổi dậy nhưng không thành. Thấy
vậy, đức Long Quân cho nghĩa quân mượn thanh
gươm thần.
Lê Thận là chàng ngư phủ ở Thanh Hóa. Trong
một lần kéo lưới, chàng thấy một thanh sắt mắc
vào lưới. Không suy nghĩ chàng vứt luôn xuống
nước.
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Đến lần thứ hai, rồi thứ ba, thanh sắt vẫn mắc vào
lưới. Lấy làm lạ, Thận liền mang thanh sắt để gần
lửa thì thấy không phải là một thanh sắt rỉ mà là
một lưỡi gươm.

Một năm sau vua Lê Thái Tổ cưỡi thuyền rồng dạo
quanh Hồ Tả Vọng thì thấy một con rùa vàng lớn.
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Nhờ có gươm thần, Lê Lợi đã đánh đuổi được giặc
Minh. Lê Lợi lên làm vua tức là vua Lê Thái Tổ.

Thận về sau gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam
Sơn. Một hôm chủ tướng Lê Lợi đến nhà Thận.
Trong gian nhà tối om, thanh sắt hôm đó chợt sáng
quắc lên. Lấy làm lạ, Lê Lợi đến gần xem thì thấy
hai chữ “Thuận Thiên” khắc sâu vào lưỡi.
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Mấy hôm sau, bị giặc đuổi, Lê Lợi chạy trốn vào
rừng, chàng phát hiện ánh sáng lạ trên cây đa. Đến
gần mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc.
Nhớ tới lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy
chuôi gươm giắt vào lưng.

Đứng trước nghĩa quân, Lê Lợi lấy chuôi gươm lắp
vào lưỡi gươm của Lê Thận vừa dâng, thấy chuôi
và lưỡi vừa khít. Mọi người thấy sự lạ đồng thanh
hô:
─ Trời đã trao gươm cho chủ tướng để trừ giặc.
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