Hồ Hoàn Kiếm – Trái Tim Của Thủ Đô Hà Nội
Mỗi khi nhắc đến hồ Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm thủ đô gần phố cổ nơi có nhiều
khách sạn ở Hà Nội, hẳn nhiều người còn nhớ đến những công trình kiến trúc đầy
ấn tượng như tháp Bút, đài Nghiên, cầu Thê Húc dẫn vào lầu Đắc Nguyệt hay đình
Trấn Ba, tháp Rùa… có liên hệ gần gũi với đền Ngọc Sơn trên đảo Ngọc giữa hồ.
Nguyên đảo có tên là Tượng Nhĩ (tai voi), đến thời Lý được đổi thành Ngọc Tượng
Sơn. Tên Ngọc Sơn là có từ thời Trần.
Trong thời vua Lê, trên đảo Ngọc Sơn chúa Trịnh Giang đã cho xây dựng cung
Khánh Thụy để làm điểm vui chơi, sau này Trịnh Doanh cũng cho đắp thêm cạnh bờ
hồ chỗ đối diện với cung Khánh Thụy một gò đất và đặt tên là Ngọc Bội Sơn. Cung
Khánh Thụy về sau đã bị Lê Chiêu Thống đốt trụi. Đến cuối đời Lê, trên nền cũ của
cung Khánh Thụy đã xây dựng chùa Ngọc Sơn thờ Phật. Qua thời Nguyễn, chùa
được chuyển thành đền thờ Văn Xương Đế Quân, rồi lại phối thờ Lã Động Tiên,
Quan Vân Trường. Sau này người Hà thành đã đưa vào thờ tướng quân Trần Hưng
Đạo, nhà quân sự thiên tài đã ba lần chiến thắng quân Nguyên – Mông thế kỷ thứ
13.
Năm 1865, Án sát Nguyễn Văn Siêu đã đứng ra vận động tu sửa đền và diện mạo
như hiện nay là có từ lần tu sửa này. Trên gò Ngọc Bội ông đã cho xây một tháp đá
có đỉnh hình ngọn bút lông, thân tháp khắc ba chữ “Tả Thanh Thiên” (viết lên trời
xanh) mà ngày nay quen gọi là tháp Bút.
Qua tháp sẽ đến một cửa cuốn gọi là đài Nghiên, bên trên có một nghiên mực bằng
đá hình nửa quả đào bổ dọc được đội bởi ba con ếch. Trên nghiên có khắc một bài
minh với 30 cột gồm 64 chữ luận về công dụng của nghiên mực xét về mặt minh
triết. Tương truyền mỗi năm có một ngày vào lúc mặt trời mọc, bóng của đỉnh tháp
Bút đổ xuống sẽ chấm đúng vào nghiên mực. Sau cửa cuốn là hai bức tường ở hai
bên lối vào tượng trưng cho bảng Rồng và bảng Hổ – những sĩ tử khi đi ngang qua
đây được nhắc nhở gắng công đèn sách để sớm có ngày được “bảng vàng đề tên”.
Nối bờ với đảo Ngọc là cầu Thê Húc (nơi ánh sáng mặt trời đậu lại), hai bên có ba
chữ “Thê Húc Kiều”. Qua cầu là tới Đắc Nguyệt Lâu (lầu được trăng) có chức năng
của một cổng đền, duyên dáng nhờ được trang điểm bởi một gốc đa cổ thụ sum suê
lá cành.
Đền Ngọc Sơn gồm ba nếp nhà chính liền nhau. Tại nhà Bái đường có đặt bàn thờ
Văn Xương Đế Quân là vị thần của Đạo Giáo được thờ bên Trung Hoa, nếp giữa
thờ Lã Động Tân (vị thần của Đạo Giáo được người đời sau tôn là Lã Tổ) và Quan
Vân Trường (vị tướng giỏi thời Tam quốc được người Trung Hoa tôn là Quan Đế),
nếp nhà phía Bắc thờ tướng quân Trần Quốc Tuấn có công lớn trong việc dẹp tan
quân Nguyên xâm lược được tôn là Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương. Trước nhà
Bái đường về phía Nam còn có đền Trấn Ba (đình chắn sóng), như muốn hàm ý nơi
đây là một thành lũy đạo đức có thể ngăn chặn được những biến tướng tiêu cực của
nền văn hóa đang bị phân hóa của xã hội đương thời.
Xa về phía Tây Nam hồ Hoàn Kiếm là gò Rùa, trên đó vào cuối thế kỷ19 đã xây một
cái tháp quen được gọi là tháp Rùa, tuy không mấy giá trị về mặt lịch sử nhưng sự
hiện diện trên một thế kỷ của tháp đã trở nên thân thuộc đối với người Hà Nội và
không ít người xem đó như là biểu tượng của thủ đô. Đặc biệt tại hồ Hoàn Kiếm còn
có giống rùa lạ có mai rộng 1 – 2m, thi thoảng vào mùa thu khi những cây lộc vừng

rắc thảm hồng trên mặt hồ, vẫn xuất hiện phơi nắng trên bãi cỏ gò Rùa – nhiều
người tin rằng có mối liên hệ giữa các cụ rùa này với huyền thoại rùa thần hồ Hoàn
Kiếm một nghìn năm về trước (!).
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