Sắc diện “Thời gian Việt”
Văn chương, chính sử, dã sử ghi nhận “sắc diện thời gian việt” một cách
phong phú và khá đầy đủ. Từ loại đồng hồ mặt trời hiện hữu khắp mọi nơi
đến loại đồng hồ nước hoành tráng nơi cung phủ mà “giai điệu thời gian”
còn như thánh thót đâu đây…Đặc biệt, từ hơn 300 năm trước, từng có một
người Đại việt vượt muôn trùng sóng gió, lăn lội tới tận xứ Ô Lan xa xôi
tầm sư học đạo mang về đất Việt công nghệ chế tác thành công loại đồng
hồ “Tự minh chung” tưởng chừng chỉ của riêng người tây phương.

Gioït Thôøi Gian Ñaïi Vieät
Nhu caàu nhaän bieát thôøi gian ñaõ ñeo ñuoåi ñôøi soáng con ngöôøi ngay töø thuôû bình minh cuûa
văn minh nhaân loaïi. Tuy nhieân ở thôøi trình ñoä khoa hoïc kyõ thuaät còn sô khai ñaõ khoâng tr ợ giuùp
ñöôïc gì, buoäc ngöôøi ta phaûi lôïi duïng nhöõng hieän töôïng thieân nhieân ñeåø ñònh löôïng thôøi gian.
Ñoàng hoà maët trôøi ñaõ ra ñôøi trong boái caûnh nhö vaäy. Chæ vôùi duïng cuï
ñôn giaûn laø moät caây coïc ñoùng xuoáng ñaát ôû giöõa moät caùi saân quang
ñaõng vaø döïa theo boùng naéng cuûa caây coïc ñeå ñònh thôøi gian trong ngaøy.
Leõ dó nhieân, phöông phaùp ño thôøi gian naøy hoàn toàn bị động.Vaøo
nhöõng ngaøy thôøi tieát xaáu, möa daàm vaø ban ñeâm ñoàng nghóa vôùi söï
“döøng laïi” cuûa thôøi gian. Không chịu bó tay, người xưa chế ra đồng hồ
Nến hoặc đồng hồ Dầu thay thế. Cây nến được khắc chia làm nhiều đoạn
đều đặn, khi bờ nến cháy đến đâu, chủ nhân có thể nhận biết khỏang thời
gian đã trôi qua. Thời cổ đại còn phổ biến cách đo thời gian thật đặc biệt
bằng một dây bấc tẩm dầu thắt nhiều nút, lửa âm ỉ cháy, bén đến nút nào,
người ta liền nhận ra thời gian tương ứng.
Đồng hồ dây bấc
Vaøo ñôøi vua Ñaïi Thuaán nhaø Ngu (2255-2208 tröôùc CN) moät khí
cuï ñeå traéc thieân nhiên (Quan saùt Trôøi) goïi laø “Toaøn cô ngoïc haønh”[1] ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán. Noù coù
theå coi laø duïng cuï xem xeùt, ño thôøi gian ñaàu tieân cuûa con ngöôøi. Chính bôûi nhöõng haïn cheá cuûa
caùc pheùp ño thôøi gian döïaï vaøo hieän töôïng töï nhieân, ngöôøi xöa ñaõ phaùt kieán ra moät phöông phaùp
ño thôøi gian khaù chính xaùc, laïi ñôn giaûn vaøo thôøi Xuaân Thu (770-476 tröôùc CN) ôû Trung Quoác:
Chieác Ñoàng hoà nöôùc[2]. Keå töø luùc ra ñôøi, noù ñaõ taän tuïy phuïc vuï loaøi ngöôøi suoát hôn 2000 naêm.
Ñoù cuõng laø lyù do coù caùi teân “Ñoàng hoà” maø nghóa goác cuûa noù laø caùi bình ñoàng ñöïng nöôùc. Thuật
ngữ “Khắc lậu” (nghĩa là chiếc đồng hồ nước) có gốc Hán một trăm phần trăm cho dù ta bắt gặp
nó trong cả văn bản Hán lẫn Nôm. Còn “Đồng hồ” hẳn hoi là tên gọi đã được việt hoá bởi thấy nó
chỉ xuất hiện trong văn viết chữ Nôm từ giữa thế kỷ 15 và chữ quốc ngữ vào khoảng đầu thế kỷ
20. Văn bản tư liệu sớm nhất về loại đồng hồ nước ở Đại việt được tìm thấy trong An nam chí
lược của Lê Tắc (sách viết trong TK 14). Tác giả cho biết vào thời Lý-Trần nước ta đã có hai dàn
đại nhạc, tiểu nhạc và có một bản nhạc cổ viết cho dàn nhạc thời ấy mang tên “Canh lậu trường”
(Giọt đồng hồ nước). Điều đó khẳng định lúc này đồng hồ nước đã khá phổ biến chốn cung đình
mới có thể đi vào thi ca hát xướng.
Ta hãy nghe âm thanh “Khắc lậu” lần đầu thánh thót âm vang ở Đại việt qua áng thi ca của
danh nhân Nguyễn Trãi:
“Vi sảnh thoái qui hoa ảnh chuyển
Kim môn mộng giác lậu tàn canh” [7]
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(khi ở Vi sảnh lui về thì bóng hoa đã chuyển; ở kim môn mộng tỉnh thì tiếng lậu đã tàn canh). Cái
hay ở đây là ta thưởng thức được cả âm sắc (tiếng lậu) lẫn diện mạo của thời gian (hình ảnh chíếc
đồng hồ nước). Thuật ngữ “Đồng hồ”lại được ghi nhận lần đầu một cách đầy chủ ý trong áng thơ
nôm của Lê Thánh Tông vị vua anh minh, lừng danh cả về võ công lẫn văn trị ở cuối thế kỷ 15:
“Nước cạn đồng hồ chuyển canh hai
Đêm dài đằng đẵng tựa năm dài” [8]
Ñoàng hoà nước coå xöa nhaát ñöôïc cheá taïo thoâ thieån töø moät caùi bình roäng mieäng ñöïng
nöôùc baèng ñoàng. Döôùi ñaùy bình, ñuïc moät loã nhoû cho nöôùc nhoû gioït thoaùt ra. ÔÛ giöõa bình coù moät
caùi coïc khaéc daáu vaïch theo caùc ñònh möùc nöôùc baèng nhau. Caên cöù vaøo möùc ruùt ñi cuûa nöôùc
theo caùc vaïch khaéc treân coïc maø ngöôøi ta chuû ñoäng tính ñöôïc thôøi gian suoát ngaøy ñeâm. Hãy
cùng chiêm ngưỡng đồng hồ nước cổ qua mô tả của nhà bác học Việt thời trung đại về hai loại
đồng hồ nước trong Vân đài luận ngữ: “Cái đồng hồ gồm có ba từng, tròn và đều có bề kính 1
thước đặt trên cái thùng hứng nước có góc vuông,có cái vòi rồng phun nước vào cái thùng hứng
nước, nước chảy xuống dưới một cái cừ đặt ngang, trên nắp có đặt một hình người đầy đủ mũ áo
đúc bằng vàng gọi là quan Tư thì (quan coi về thời khắc), hai tay cầm một cây tên. Đó là phép lậu
khắc của Ân Quỳ”. “…Lấy đồng làm một cái ống hút nước hình trạng giống như một cái móc uốn
cong dẫn nước chứa đựng cho chảy vào một cái vòi rồng bằng bạc, phun vào cái đồ tưới(quán
khí), nước rỉ chảy xuống một thang cân nặng 2 cân thì trải qua một khắc. Đó là phép lậu khắc của
Lý Lan” [9]. Lê Quý Đôn đã cho hậu thế thấy rõ hai nguyên lý hoạt động của đồng hồ nước thời
xa xưa: thời gian được tính theo mực nước hoặc trọng lượng nước thoát ra.
Veà sau, ngöôøi xöa caûi tieán laøm thaønh hai bình, moät ñeå treân cao ,moät ñeå döôùi thaáp coù coïc
khaéc vaïch ôû giöõa bình. Nöôùc töø ñaùy bình treân nhoû gioït ñeàu ñaën xuoáng bình döôùi. Theo möïc
nöôùc daâng leân ngập thang vaïch treân coïc ôû bình döôùi ñeå ñònh thôøi gian. Ñoàng hoà nöôùc döïa treân
nguyeân taéc naøy ñöôïc caûi tieán lieân tuïc theo caû hai nhu caàu: chính xaùc hôn vaø myõ thuaät hôn.
Thöïc ra loaïi ñoàng hoà caùt ôû Chaâu aâu cuõng döïa theo nguyeân taéc naøy: đếm thời gian theo khối
lượng cát chảy vaø raát coù theå noù ñaõ ñöôïc saùng taïo treân cô sôû söû duïng nguyeân lyù cuûa ñoàng hoà
nöôùc, bởi nó đựơc người Ai cập sáng tạo ra sau cả nghìn năm
(khoảng 1500 năm trước công nguyên). Ñoàng hoà nöôùc nhanh
choùng lan truyeàn khaép các nöôùc Chaâu Aù, Ñaïi Vieät, Haøn Quoác,
Nhaät Baûn v.v… Ñoàng hoà nöôùc ôû Haøn Quoác ñöôïc goïi laø
Changongnu ñöôïc cheá taïo bôûi ngheä nhaân Chang yong Sil vaø
ñoàng söï vaøo naêm 1434. Noù ñöôïc caûi tieán nhieàu döôùi trieàu ñaïi
vua Chung jong (1506-1544). Theo ñoù tuyø theo möïc nöôùc ruùt
maø goõ neân nhöõng tieáng chuoâng, tieáng troáng hoaëc tieáng coàng
chieâng. Moät maãu phuïc cheá loaïi ñoàng hoà nöôùc naøy hieän coøn
ñöôïc tr ưng bàyõ taïi vieän baûo taøng Daân toäc hoïc ôû thuû ñoâ Seoul
Haøn Quoác là cơ may hiếm có giúp chúng ta cơ sở mường tượng
lại báu vật xưa. Moät bình ñoàng ñöïng nöôùc coù dung tích khoaûng
30 lít keâ treân cao, töø ñoù nöôùc theo hai oáng daãn chaûy nhoû gioït
xuoáng hai bình nhoû roài laïi tieáp tucï daãn chaûy vaøo hai bình ống Maãu Ñoàng hoà nöôùc tại baûo taøng
truï ñuùc hình roàng . Hai bình roàng cao 70 cm, ñöôøng kính côõ 30 DTH Haøn quoác –aûnh T.Q.Duõng
cm.
Chính söû, daõ söû ,thi ca vaø ca dao Ñaïi vieät coøn ghi laïi vieäc söû duïng ñoàng hoà nước qua caùc
trieàu ñaïi phong kieán ôû nöôùc ta. Ñoàng Hoà nöôùc ñaõ coù maët vaøo nöûa sau theá kyû 18 trong Vöông
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phuû chuùa Trònh beân bôø hoà Taû voïng “…Beân theàm Nghò
chính Ñöôøng coù chieác ñoàng hoà nöôùc ñuùc hình con roàng
baèng ñoàng thau, choác choác laïi roû nöôùc xuoáng chieác
chaäu ñoàng saùng loaùng phaùt tieáng keâu tong tong” [3].
Vaøo naêm 1722, coù laàn Chuùa Trònh Cöông, moät oâng
Chuùa anh minh taän tuî vôùi trieàu chính laøm vieäc khoâng
quaûn ngaøy ñeâm theo ñoàng hoà nöôùc “…Gioït laäu chæ canh
5, Chuùa trieäu môøi Nguyeãn Quyù Ñöùc ñeán luaän
Đồng hồ nước đi đường của các Chúa Trịnh
vieäc”[10]. Vieäc söû duïng loaïi duïng cuï ño thôøi gian naøy
ôû Ñaïi vieät coøn ñöôc moâ taû roõ raøng vaø sinh ñoäng veà loaiï ñoàng hoà nöôùc ñi ñöôøng cuûa nhaø Chuùa
raát laï laãm trong con maét chuùng ta ngaøy nay. Trong taäp du kyù kyø thuù noåi tieáng cuûa nhaø du haønh
löøng danh ngöôøi Thuyï só Jaêng Bapstis Tavernier, oâng cho biết : “…Moät vieân quan xaùch moät bình
ñaày nöôùc, treân ñoù coù moät cheùn baèng ñoàng noåi trên maët nöôùc, cheùn coù loå thuûng ôû ñaùy vöøa ñuû to
ñeå trong ñuùng moät giôø thì cheùn ñaày nöôùc vaø chìm xuoáng ñaùy. Hai vieân quan khaùc luùc ñoù lieàn
goõ keûng báo giôø vaøo hai taám kim loaïi, coù ñöôøng kính chöøng hai boä, daùng troâng nhö göông loõm
cuûa chuùng ta, laøm baèng kim loaïi gioáng nhö chuoâng ôû ta: tieáng vang nghe raát xa(chiếc chiêng –
Tg.). Khi ñoù ngöôøi saùch bình nöôùc laáy caùi cheùn ñang chìm ra, laïi thaû moät cheùn khoâng coù nöôùc
leân maët nöôùc nhö luùc ñaàu. Khi cheùn ñaày nöôùc vaø chìm thì laïi goõ chiêng. Baèng caùnh ñoù ngöôøi ta
ghi thôøi gian, giôø ôû xöù Ñaøng Ngoaøi”.
Nguyễn Du cũng từng kể về đồng hồ nước trong thi phẩm “truyện Kiều” bất hủ của nền thi ca
việt:
“….. Đêm thâu khắc lậu tàn canh
Gió cây trút lá trăng ngà ngậm gương”
Bậc danh sĩ gồm tài cầm kỳ thi họa Nguyễn Gia Thiều từng than thở trong tác phẩm ‘Cung oán
ngâm khúc” rung động hàng triệu con tim :
“Mắt chưa nhắm đồng hồ đã cạn
Cảnh tiêu điều ngao ngán dường bao”[12]
Từ chốn cung đình lầu son gác tía,đồng hồ nước đã xâm nhập cả vào đời sống dân dã qua ca dao:
“Cá buồn cá lội tung tăng
Người buồn người biết đãi đằng cùng ai?
Phương đông chưa rạng sao mai
Đồng hồ chưa cạn lấy ai bạn cùng”
Heä thoáng baùo giôø trong kinh thaønh Tonkin (Thaêng long -TG) theá kyû 17 cũng döïa treân cô
sôû söû duïng kyõ thuaät ñoàng hoà nöôùc. Nhà thám hiểm nổi tiếng châu Âu J.B Tavernier từng đến Đại
việt năm 1637 cho bieát moät caùch thuù vi vaø chính xaùc raèng : “…Taát caû caùc vò Chuùa ñeàu coù 8 oâng
quan laøm chöùc vuï ñoù, vaø cuõng laø ngöôøi canh gaùc coång Kinh thaønh. Thoâng thöôøng ôû coång vaøo
thaønh, caïnh buoàng ôû cuûa quan gaùc coång, coù treo taám kim loaïi lôùn ñeå goõ keûng baùo giôø, coù bình
nöôùc vaø cheùn ñoàng baùo giôø ñeå theo doõi goõ keûng….Ôû ñoù ngöôøi ta chia ngaøy vaø ñeâm thaønh 24 giôø
nhö chuùng ta, ngaøy coù 12 giôø vaø ñeâm coù 12 giôø ñeå chia ñeàu thôøi gian lao ñoäng vaø thôøi gian
nghæ ngôi. Hoï laïi chia moãi ngaøy, moãi ñeâm thaønh 4phaàn baèng nhau vaø moãi phaàn ñoù ñaùnh moät
tieáng keûng. Thí duï giôø ñaàu cuûa phaàn ñaàu cuûa ban ñeâm ñaùnh moät tieáng keûng, giôø thöù hai ñaùnh
moät tieáng keûng nöõa, giôø thöù ba laïi ñaùnh moät tieáng. Ñeán phaàn thöù hai cuûa ñeâm thì giôø ñaàu ñaùnh
2 tieáng, caùc giôø sau ñeàu 2 tieáng keûng. Phaàn thöù 3 cuûa ñeâm thì moãi giôø ñaùnh 3 tieáng keûng. Phaàn
thöù 4 cuøng cöù theá moãi giôø ñaùnh 4 tieáng keûng. Roài laïi baét ñaàu giôø thöù nhaát cuûa ban ngaøy vôùi ñoä
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keá tuïc ñeàu đặn như theá”(Relation nouvelle et singuliere du Royaume de Tunquin - Tập du ký
mới và kỳ thú về vương quốc Đàng ngoài) .
Tiếng trống, tiếng chiêng cầm canh điểm giờ dường như đã ăn sâu vào mỗi ký ức Việt:
“Canh chầy đèn hạnh lâm dâm
xao xác lậu canh trống điểm năm”[8]
Bóng dáng đồng hồ nước vẫn còn ẩn hiện đâu đó đất “Tonquin” nên năm 19081909 Henri Oger còn kịp ký họa lưu lại chân dung đồng hồ nước trong bộ sách
“Kỹ thuật của người An Nam” một tư liệu vô cùng
quý giá mà ông gọi là bộ “Bách khoa thư về những
dụng cụ, đồ nghề của các cử chỉ trong cuộc sống và
nghề nghiệp của người Bắc bộ”.
Sau ngoùt 2000 naêm ngöï trò, ñoàng hoà nöôùc daàn
Tranh H.Hoger
bò thay theá vaøo thôøi Minh (1368-1644) bôûi ñoàng hoà
cô khí. Ñoàng hoà cô khí xuaát hieän laàn ñaàu tieân treân theá giôùi vaøo naêm
1276 ñôøi Nguyeân. Ñoù laø phaùt minh vó ñaïi cuûa nhaø thieân vaên Quaùch
thuû Kính, chieác ñoàng hoà duøng cô hoïc baùo giôø baèng tieáng chuoâng ñaët
ôû đieän Ñaïi Minh khu Hoaøng thaønh. Thieát töôûng cuõng neân nhaán maïnh
raèng, phaûi chôø theâm gaàn 400 naêm sau, kyõ thuaät coâng ngheä cheá taïo
ñoàng hoà baùo chuoâng môùi xuaát hieän ôû chaâu Aâu ñeå roài lan truyeàn vaø
ngöï trò theá giôùi vaøo nhöõng theá kyû sau. Sự ra đời của kỹ nghệ đồng hồ
cơ khí cũng là lời cáo chung cho công nghệ đồng hồ nước trên lục địa
châu Á. Hầu như “bóng dáng” noù ñaõ chaám döùt hoaøn toaøn vaøo theá kyû
19 vaø chæ coøn laø moät kyû nieäm ñeïp trong lòch söû khoa hoïc coâng nghệê
cuûa nhaân loaïi nói chung và Việt nam nói riêng.
Henri Oger đã lưu truyền cho hậu thế một hình ảnh thú vị khác về
đồng hồ cơ khí ở Việt nam: quầy sửa chữa “Chung biểu” khai trương tại Hà nội năm 1908, chứng
tỏ thời kỳ này đồng hồ cơ khí điểm chuông đã khá phổ biến. Âm thanh tích tắc của đồng hồ kim
bắt đầu ngự trị và lan tỏa trong toàn xã hội. Và nhà thơ Tản Đà cũng đã không thể bỏ qua cái âm
thanh lạ tai ấy trong thi phẩm của mình:
“Ngó trên án đèn xanh hưu hắt
Nghe tiếng kim…ký cách giục giờ” ( Tản Đà)
Tuy nhieân xuyên suoát không gian lòch söû Việt nam, bởi không mất bất kỳ một khoản chi
phí nào nên ñoàng hoà maët trôøi vaãn laø phöông tieän “xem giôø” daân dã vaø phoå bieán nhaát trong toaøn
thể coäng ñoàng việt. ÔÛ noâng thoân ,cö daân vaãn theo boùng naéng vàng óng ả treân nhöõng “con saøo,
ngoïn tre” maø tieán haønh coâng vieäc thöôøng nhaät cuûa mình. Ngay caû taàng lôùp quùy toäc cuõng khoâng
boû qua phöông phaùp truyeàn thoáng aáy cho duø ñaõ coù trong tay nhöõng chieác ñoàng hoà Tự Minh
Chung “ngoaïi nhập”đắt đỏ và toái taân nhaát thời bấy giôø. Quoác sö-Quoác laõo, Vieän quaän coâng
Nguyeãn Hoaõn ngöôøi La kheâ xöù Thanh hoa ñoã tieán só naêm 1744 töøng duøng ñoàng hoà maët trôøi ñeå
luyeän pheùp tu tieân. Trong“Nguyeãn gia theá ñöùc phoå” doøng danh nhaân La sôn phu töû Nguyeãn
Thieáp coøn löu laïi söï kieän naøy trong muïc “Tieân khaûo ñaïo luïc” vì oâng chính laø ngöôøi ñöôïc Quốc
sư-Quoác laõo môøi lai kinh chæ daãn. “…Xaây thaùp 12 taàng ñeå laøm choã haáp boùng maët trôøi, maët
traêng. Treân thaùp coù caém côø luïa (ño boùng naéng)ñeå xem giôø .Treân laàu treo ñoàng hoà Hoaø lan, 12
giôø ñeàu coù tieáng ñieâu ñaåu töï nhieân ñaùnh. Theo giôø ñoù ma øluyeän khí, luyeän thaân, giaùng Long,
phuïc Hoå”. Tuy nhieân trong thôøi trung ñaïi, duø laø ñoàng hoà nöôùc, roài ñoàng hoà cô khí ñieåm chuoâng
thường chæ toàn taïi ôû nôi quyeàn quyù choán cung ñình coøn daân daõ vaãn “xem” giôø theo caùch rieâng
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cuûa mình reû tieàn vaø luoân coù ôû moïi nôi: Boùng naéng, tieáng gaø gaùy, tieáng chuoâng chuøa, tieáng
troáng caàm canh v.v…Tiếng gà gáy dân gian mệnh danh là đồng hồ cạn, còn được người xưa gọi
bằng cái tên rất mực hoa mỹ “Trường minh kê” từng là đồ tiến cống vua Thành Đế (32-7 CN)
[9:236].
Đến thời Minh Mạng, đồng hồ mặt trời (Nhật quỹ) vẫn còn là một trong hai dụng cụ xác định
thời gian chính để tính lịch tại Khâm thiên giám Huế [17].
Đồng hồ Mặt trời còn đeo đuổi nền văn minh Việt tới đầu
thế kỷ 20. Năm 1882 tỉnh Baïc lieâu được thành lập, nhaø Baùc
vaät Löu vaên Lang (1880-1969) quê miệt Gò công Tiền
giang ñaõ cheá taïo chieác ñoàng hoà Thái dương (maët trôøi) raát
ñaëc bieät tặng quan tham biện. Chiếc đồng hồ Thái dương
này theo truyền khẩu được xây bằng gạch Tàu, vữa tam hợp
theo lối cổ truyền : Mật ong, vôi, bột vỏ sò. Nó cao 1 thước,
bề ngang 8 tấc, tọa lạc ngay trước sân cửa ra vào dinh tham
biện. Trên bề mặt phẳng ngang được chia vạch đánh số La Ñoàng hoà Thái d ương ôû Bac lieâu
mã chỉ giờ. Khi bình minh lên, “bóng nắng” đậu đúng vạch
số 7, Trưa đứng bong chỉ số 12, năng chiều nhạt dần, bóng hoàng hôn đậu trên bậc tam cấp của
đồng hồ Thái dương. Có lẽ vì lòng tự tôn dân tộc và kính trọng nhà Bác vật một cách thái quá mà
dân gian truyền ngôn rằng “…Đương thời, không chỉ những ông thông, ông phán, ông huyện ghé
xem giờ trước khi vào trình giấy mà nghe đâu cả các ông quan ba, quan năm đôi
lúc cũng ghé xem để…vặn kim (chỉnh)đồng hồ đeo tay của mình cho chuẩn”. Đoù
coù theå coi laø chieác ñoàng hoà maët trôøi duy nhaát coøn toàn taïi ñeán ngaøy nay, nhöõng
daáu veát vật thể cuoái cuøng cuûa neàn vaên minh kyõ thuaät Vieät thôøi phong kieán.
Thaäm chí ôû ngay theá kyû 21 naøy, cách xem thời gian theo mặt trời vaãn coøn ñöôïc
löu truyeàn, sử dụng ôû nhöõng vuøng thoân, vùng đảo biển hoang vaéng, nơi sơn cùng
thủy tận nhö moät moùn “quaø vónh cöûu” cuûa baø meï thieân nhieân gôûi taëng, toâ ñeïp
Đồng hồ cát
cho vẻ dân dã ñôøi thöôøng.
Đồng hồ cát đã có mặt ở xứ Đàng trong để “cứu hộ mặt trăng lúc nguyệt thực” vào năm 16201621 khi cha C.Bori cho biết “ khoảng 11 giờ (xem đồng hồ cát)vành mặt trăng bắt đầu đen, tất
nhiên là đã bắt đầu nguyệt thực và mặt trăng dần dần “bị ăn”. Lúc ấy mới được nổ chuông, trống
rầm lên để cứu hộ mặt trăng”[14]. Đồng hồ cát còn được cơ quan khí tượng triều Minh Mạng sử
dụng cùng với Nhật quỹ để tính toán khí tượng tại kinh đô và các tỉnh trong nước [17].
Ñoàng hoà Ñaïi Vieät-Ñi vaïn daëm “Taàm sö hoïc ñaïo”
Theá kyû 17 ñaùnh daáu cho söï ra ñôøi cuûa “Töï Minh
Chung” ôû Ñaïi Vieät , ñoù laø loaïi ñoàng hoà cô hoïc töï ñoäng ñaùnh
chuoâng theo giôø. “Töï Minh Chung” ban ñaàu ñoùng vai troø
quan trọng,vò “söù giaû”ngoaïi giao theo chaân caùc giaùo só vaøo
Ñaïi Vieät. Ñoù laø nhöõng moùn quaø quí, giaù raát ñöôïc öa thích maø
caùc giaùo só taây phöông giaønh taëng cho chuùa Trònh ôû Ñaøng
ngoaøi vaø chuùa Nguyeãn ôû Ñaøng trong.Loại đồng hồ này có
nhiều tên gọi khác nhau: Thần biểu; Kế thì chung;Chung biểu.
Trong cuoán”Lòch söû vöông quoác Ñaøng ngoaøi”(4) noåi
tieáng cuûa Alexandre de Rhodes, giaùo só ñaõ keå laïi vieäc daâng
taëng ñoàng hoà Töï Minh Chung cho chuùa Trònh Traùng “…Vöøa thaáy toâi Chuùa lieàn cho toâi xuoáng
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thuyeàn Ngaøi, roài Ngaøi ñem ñoàng hoà coù baùnh xe vaø ñoàng hoà caùt toâi ñaõ daâng Ngaøi tröôùc ñaây khi
Ngaøi vaøo Ñaøng Trong. Ngaøi hoûi chuùng toâi xem duøng ñoàng hoà theá naøo vì chöa bao giôø ngaøi
thaáy…Toâi lieàn vaën ñoàng hoà ñaùnh ñuùng giôø ñaõ ñònh, roài chuùng toâi xoay trôû ñoàng hoà caùt vaø noùi
vôùi chuùa raèng khi caùt trong ngaên rôi heát xuoáng döôùi thì chuoâng ñoàng hoà ñaùnh moät giôø khaùc”
(4).Vôùi caâu chuyeän naøy, coù theå ghi nhaän naêm 1627 chính laø thôøi ñieåm chieác ñoàng hoà taây döông
ñaàu tieân du nhaäp vaøo quốc gia Ñaïi vieät.
Hôn moät theá kyû sau, ta laïi coù moät tö lieäu khaùc veà “Moät chieác ñoàng hoà taây döông keâ treân
chieác kyû ôû gian giöõa” taïi tö dinh Leâ Höõu Kieàu (Boá Haûi Thöôïng Laõn Oâng) troïng thaàn thôøi Leâ
Trònh. Chieác ñoàng hoà naøy do ngöôøi cuøng xaõ Lieãu Xaù( queâ Leâ Höõu Kieàu) thöôøng ñi theo taøu
buoân Boà Ñaøo Nha sang Haø Lan mua veà bieáu taëng (3).Ñoàng hoà taây cuõng ñöôïc ghi nhaän nhö ø vaät
trang trí noäi thaát taïi toøa Nghò chính ñöôøng-Vöông phuû Trònh thôøi chuùa Trònh Doanh(17401767:“…ÔÛ töôøng laïi coù chieác ñoàng hoà haø Lan ñeàu keâu tích taéc, tích taéc”(3). Biên niên sử Việt
ghi nhận sự kiện đánh dấu sự hiện diện chính thức của loại đồng hồ tây dương tại các cơ quan
công quyền Đại việt từ nửa đầu thế kỷ 18 “ …Năm Long đức thứ 2(1733) cho đặt đồng hồ chế tạo
kiểu tây dương ở các dinh,các cửa biển đàng trong”. Điề này cho phép chúng ta ngoại suy rằng lúc
này đồng hồ cơ khí đã khá phổ biến và rất có thể được chế tạo tại chỗ bởi dòng họ nghệ nhân
Nguyễn văn Giu.
Naêm 1774 Chuùa Trònh Saâm cöû ñaïi binh chinh phaït phöông nam thu phuïc giang sôn veà moät
moái, thoáng nhaát Ñaïi vieät sau 147 naêm chia caét(Nguyeãn Nhaïc xin haøng vaø ñöôïc phong laøm tieàn
boä tieân phong thaûo phaït taøn dö Chuùa Nguyeãn,coøn ôû vuøng ñaát cöïc nam). Leâ Quí Ñoân ñaõ ñöôïc cöû
vaøo giöõ chöùc Tham trò quaân vuï kieâm laõnh chöùc Hieäp traán Thuaän Hoaù. Taïi ñaây oâng töøng gaëp
ngöôøi taây döông Töø Taâm Baù ñaõ ôû Phuù Xuaân 30 naêm vaø laøm vieäc taïi noäi Vieän Toaø Thieân vaên
cho các Chúa Nguyễn. Sau ñoù Töø Taâm Baù chuyeån sang baùn thuoác taây vaø ñoâng döôïc cuøng röôïu
thang. Töø Taâm Baù raát gioûi veà vieäc laøm ñoàng hoà ñaõ töøng ñöôïc chuùa Nguyeãn giao cho cheá taïo
ñoàng hoà kieåu taây döông nhöng coâng vieäc dôû dang sau maáy naêm loay hoay laàn löõa.Leâ Quí Ñoân
coøn ñeán thaêm gia ñình nhgeä nhaân ñoàng hoà taây döông ñaàu tieân vaø duy nhaát ôû Ñaïi Vieät-Oâng
Nguyeãn Vaên Giu(coù taøi lieäu ñeà Nguyeãn Vaên Tuù) con trai vieân thuû hôïp laø chieán taøi thôøi chuùa
Nguyeãn. Khi aáy oâng Giu ñaõ 74 tuoåi song nhaõn löïc vaãn coøn y nhö coøn treû. Nhöõng doøng söû lieäu
quí baùu cuûa Leâ Quí Ñoân cho bieát “Nguyeãn Vaên Giu queâ ôû xaõ Ñaïi Haøo, huyeän Ñaêng Xöông
oâng sinh vaøo nhöõng naêm ñaàu cuûa theá kyû 18(khoaûng 1702-TG).Thuôû thieáu thôøi oâng ñöôïc sang
Haø Lan löu hoïc”. Raát tieác söû lieäu khoâng cho chuùng ta bieát chi tieát veà vieäc löu hoïc ngheà ñaàu
tieân cuûa ngöôøi Vieät ôû phöông taây nhö theá naøo. Chæ bieát raèng sau hai naêm “taàm sö hoïc ñaïo” oâng
ñaõ raønh reõ coâng ngheä cheá taùc ñoàng hoà cô khí “Töï Minh Chung” phöùc taïp, tieân tieán cuûa phöông
taây. Khoâng chæ hoïc laøm vaø chöõa ñoàng ho,à Nguyeãn Vaên Giu coøn cheá taïo ñöôïc caû”Thieân Lyù
Kính” laø oáng nhoøm nhìn xa nghìn daëm raát tinh xaûo. Veà nöôùc oâng ñaõ truyeàn ngheà cho em trai laø
Nguyeãn Vaên Thi, con laø Nguyeãn Vaên Duy vaø con reå laø Löông Vaên Duõng.ø Nhiều khả năng oâng
ñaõ laäp neân xöôûng chế tác gia ñình và taùc taïo ra moät soá ñoàng hoà cơ khí tinh xaûo maø moät mình raát
khoù thöïc hieän moät caùch nhanh choùng.
Chuùa Nguyeãn ñaõ trieäu oâng vaøo phuù xuaân vaø giao cho laøm tieáp chieác ñoàng hoà maø Töø Taâm
Baù coøn dang dôû. Thaät ñaùng khaâm phuïc “oâng chæ laøm trong möôøi ngaøy laø xong ñoàng hoà”(1). Ñoù
laø chieác ñoàng hoà kieåu taây phöông ñaàu tieân ñöôïc do ngöôøi Vieät nam cheá taïo trong thôøi Hậu Leâ,
laø nieàm töï haøo cuûa neàn kyõ ngheä Ñaïi Vieät thôøi phong kieán vaøo nöûa cuoái theá kyû 18. Chi tieát
chieác ñoàng hoà ñoù ñaõ ñöôïc moâ taû trong phuû bieân taïp luïc(Quyeån 6):”Chieác ñoàng hoà(TG) cheá nhö
6

hình “phaät ñình” coù theå cao ñoä moät thöôùc, maët tröôùc laø moät phieán ñoàng, beân trong coù moät vaønh
troøn, maø chung quanh ñöôïc khaéc 12 giôø. Giôø Ngoï ôû treân, giôø Tyù ôû döôùi, giôø Maõo ôû phía chính
ñoâng, giôø Daäu ôû veà phía chính taây. Trong khoaûng thôøi gian 12 giôø ñöôïc chia laøm phöông –vò 8
Can vaø 4 Duy. Baét ñaàu töø Ñinh laø soá 1, ñöôïc khaéc 1 vaïch ñöùng ; Muøi laø soá 2, Khoân laø soá 3, cöù
thuaän-haønh[ñi xuoâi] ñeán Tyù laø số12. Laïi töø Quyù laø soá 1 khôûi haønh, ñeán Söûu laø soá 2, Caán laø soá
3, cöù ñi quanh veà phía beân traùi, ñeán Ngoï laø soá 12. Coäng taát caû coù 24 giôø, moãi giôø laø 4 khaéc.
Beân ngoaøi vaønh troøn, ñöôïc vaïch 96 khaéc taát caû. ÔÛ chính giöõa phieán ñoàng troøn, ngöôøi ta ñaët 2
caùi kim: 1 kim ôû trong baèng vaøng ñeå chæ giôø thì lôùn maø ngaén, 1 kim ôû ngoaøi cuõng baèng vaøng ñeå
chæ phaân khaéc thì nhoû maø daøi. Phía maët sau coù moät mieáng saét, phía taû vaø phía höõu ñeàu coù moãi
phía moät mieáng ñoàng ñeå che kín boä maùy ñoàng hoà. ÔÛ phía trong 4 goùc coù 4 caùi truï ñoàng. ÔÛ
trong laïi coù 5 caùi truï ñoàng nöõa. Coù nhöõng baùnh xe baèng ñoàng, lôùn vaø nhoû coäng 15 caùi. ÔÛ trong
laïi coù 3 baùnh xe lôùn vaø 1 caùi truïc ñaët ngang. Caùc baùnh xe ôû ngoaøi ñeàu ñöôïc laøm nhö hình raêng
cöa. Luùc maùy chaïy, thì caùc raêng cöa cuøng xaùt coï vaø aên khôùp vôùi nhau. Phía treân coù moät caùi
chuoâng lôùn,saùu caùi chuoâng nhoû.ÔÛ phía döôùi ñoàng hoà ,ngöôøi ta laøm moät caùi giaù cao 5 thöôùc,ñeå
ñaët ñoàng hoà leân giaù aáy , roài laáy 3 caùi daây ñoàng xoû vaøo giöõa 3 caùi baùnh xe ôû treân truïc lôùn,caùc
ñaàu daây ñeàu thoøng xuoáng, daây giöõa coù hôi ngaén hôn, daây hai beân coù hôi daøi hôn. Taïi hai ñaàu
daây, thì moät ñaàu ñöôïc buoäc 1 hoøn chì lôùn naëng 6 caân, coøn moät ñaàu ñöôïc buoäc moät hoøn chì nhoû
naëng 1 löôïng 7 ñoàng- caân, ñeå xoay chuyeån baùnh xe cho maùy chaïy.Heã khi naøo ngöôøi ta thaáy
hoøn chì lôùn naëng thoøng xuoáng chæ coøn caùch maët ñaát chöøng 1 thöôùc, thì kheõ nheï tay keùo ñöa daây
aáy leân cao, khieán cho hoøn chì nhoû thoøng xuoáng. Neáu laøm khoâng ñuùng nhö theá thì ñoàng hoà
khoâng chaïy.Ôû sau caùi baùnh xe ñoàng, laïi coù moät cuïc ñoàng daøi treo thoøng xuoáng, ñeå giöõ gìn maùy
chaïy cho coù chöøng möïc. Neáu khoâng laøm nhö theá thì ñoàng hoà cöù moät maïch, chaïy baäy maø khoâng
theo ñuùng giôø khaéc.Heã baùnh xe ñoàng chaïy ñeán ñaàu giôø Ñinh ñuùng 1 khaéc, thì chuoâng nhoû ñaùnh
1 tieáng, ñeán ñeàu 2 khaéc thì ñaùnh 2 tieáng, ñeàu 3 khaéc thì ñaùnh 3 tieáng, ñeàu 4khaéc thì ñaùnh 4
tieáng roài thoâi.Khi kim chaïy ñeán ñuùng giôø Ñinh, thì chuoâng lôùn ñaùnh moät tieáng. Khi kim chaïy
ñeán quaõng giôø Muøi chính 1 khaéc, thì chuoâng nhoû ñaùnh 1 tieáng, ñeán chính 2 khaéc thì ñaùnh 2
tieáng, 3 khaéc thì ñaùnh 3 tieáng, 4 khaéc thì ñaùnh 4 tieáng roài thoâi.Luùc kim chaïy ñeán ñuùng giôø Muøi,
thì chuoâng lôùn ñaùnh 2 tieáng. Coøn caùc giôø khaùc thì cöù nhaân ñoù roài suy ra cuõng bieát ñöôïc.Khi
chaïy ñeán giôø Khoân thì chuoâng lôùn ñaùnh 3 tieáng, ñeán giôø Thaân thì ñaùnh 4 tieáng, ñeán giôø Canh
thì ñaùnh 5 tieáng, ñeán giôø Daäu thì ñaùnh 6 tieáng, ñeán giôø Taân thì ñaùnh 7 tieáng, ñeán giôø Tuaát thì
ñaùnh 8 tieáng, ñeán giôø Caøn thì ñaùnh 9 tieáng, ñeán giôø Hôïi thì ñaùnh 10 tieáng, ñeán giôø Nhaâm thì
ñaùnh 11 tieáng, ñeán giôø Tyù thì ñaùnh 12 tieáng v.v…Khi kim chaïy ñeán giôø Quyù, laïi cuõng nhö kim
chaïy ñeán giôø Ñinh, chuoâng lôùn laïi ñaùnh 1 tieáng, ñeán giôø Söûu ñaùnh 2 tieáng, ñeán giôø Caán ñaùnh 3
tieáng, ñeán giôø Daàn ñaùnh 4 tieáng, ñeán giôø Giaùp ñaùnh 5 tieáng, ñeán giôø Maõo ñaùnh 6 tieáng, ñeán
giôø AÁt ñaùnh 7 tieáng, ñeán giôø Thìn ñaùnh 8 tieáng, ñeán giôø Toán ñaùnh 9 tieáng, ñeán giôø Tî ñaùnh 10
tieáng, ñeán giôø Bính ñaùnh 11 tieáng, ñeán giôø Ngoï ñaùnh 12 tieáng. Vaø cöù nhö theá, heã ñuùng giôø laø
ñoàng hoà töï ñoäng ñaùnh chuoâng khoâng ngaøy naøo sai caû.Ôû treân ñoàng hoà, ngöôøi ta laïi laøm moät caùi
giaù, treân giaù coù caùi che, laøm nhö hình hoa sen. Hai maët ôû phía sau vaø ôû beân höõu[beân phaûi]
ñoàng hoà ñeàu ñöôïc che ñaäy baèng moät mieáng kính thuyû tinh. Coøn hai maët ôû beân taû[beân traùi] vaø ôû
phía tröôùc thì coù moät caùi cöûa ñeå môû ra vaø ñoùng laïi ñeå xem xeùt maùy moùc”.
Ñoàng hoà “Töï Minh Chung” coù moät kieåu khaùc nöõa ñöôïc du nhaäp vaøo nöôùc ta. “Ñoàng hoà
aáy cao 1 thöôùc 5 taác, khoaùt 1 thöôùc. Ôû phía treân ñoàng hoà, ngöôøi ta laøm moät caùi hình”Ngöôøi tieân
cöôõi voi”. Hai beân taû vaø höõu, ngöôøi ta laøm hai caùi hình hai con roàng chaàu maët trôøi[löôõng long
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trieàu thieân]. Coøn 4 chaân döôùi ñoàng hoà, ngöôøi ta laøm hình “con voi ñieåm maët ñaát”. Thöù ñoàng hoà
naøy ñöôïc cheá taïo baèng ñoàng raát tinh xaûo, vôùi nhöõng neùt chöõ khaéc raát ñeïp ñeõ. Khoaûng giöõa
ñoàng hoà thì hình vuoâng troøn, maët tröôùc coù maûnh töø thaïch troøn, vaønh ngoaøi ñöôïc khaéc chöõ taây
phöông, taèng ñoàng moät vò[ngoâi], ôû treân coù khaéc 12 vaïch . Quyù Ñinh ñoàng moät vò khaéc moät
vaïch. Töø phía taây nam thuaän haønh maø ñi quanh veà phía traùi thì söûu muøi ñoàng moät vò, khaéc 2
vaïch. Caán Thaân ñoàng moät vò, khaéc 3 vaïch, Daàn Thaân ñoàng moät vò, khaéc 4 vaïch, Giaùp Canh
ñoàng moät vò, khaéc 5 vaïch,. Taïi phía Taây Baéc thì Maõo Daäu ñoàng moät vò, ôû döôùi khaéc 6 vaïch. Aát
Taân ñoàng moät vò, khaéc 7 vaïch. Taïi phía Ñoâng Baéc thì Thìn Tuaát ñoàng moät vò, khaéc 8 vaïch.
Toán Caøn ñoàng moät vò, khaéc 9 vaïch, Tyù Hôïi ñoàng moät vò, khaéc 10 vaïch, Bính Ñinh ñoàng moät vò,
khaéc 11 vaïch.Taïi phía Ñoâng-Nam kim laïi chaïy ñeán Tyù Ngoï.Ôû trung taâm moãi mieáng töø thaïch,
thì caùi kim trong vaø caùi kim ngoaøi cuõng ñeàu ñöôïc cheá nhö tröôùc. Kim trong ñi ñeán giôø naøo, thì
chuoâng lôùn cuõng cöù theo soá giôø maø ñaùnh maáy tieáng. Töø Nhaâm ñeán Tyù, töø Tyù ñeán Quyù, ôû quaõng
giöõa ñeàu coù ñieåm nhöõng nuùt coù hoa. Heã kim trong ñi ñeán moãi hoa, thì chuoâng cuõng ñaùnh moät
tieáng ñeå phaân bieät ñaàu giôø, vôùi cuoái giôø. Trong 12 giôø, giôø naøo cuõng theá caû. ÔÛ ngoaøi phieán ñaù
töø thaïch, coù moät phieán kính thuûy tinh ñöôïc vieàn vaønh ñoàng troøn che boïc. Nhôø coù baûn leà beân
traùi maø taám kính thuûy tinh naøy coù theå môû ra vaø ñoùng laïi ñöôïc. ÔÛ trung taâm ñoàng hoà coù treo moät
taám ñoàng troøn. Trong ngoaøi ba taàng ñeàu gaén lieàn nhau. Trong coù hai caùi baùnh naèm ngang aên
khôùp vôùi nhau baèng nhöõng caùi raêng cöa. Vaø ôû giöõa khoaûng caùc baùnh xe, coù moät truïc saét ñöôïc
ñaët ngang ôû phía treân. Giöõa phieán töø thaïch[ñaù nam chaâm] coù ñuïc loã ñeå cho truïc saét xuyeân
qua.Luùc naøo ñoàng hoà khoâng chaïy, thì ngöôøi ta kheõ nheï cho chìa khoùa saét vaøo vaän chuyeån baùnh
xe, thì töùc khaéc ñoàng hoà chaïy ngay.Caùch cheá taïo ñoàng hoà thaät laø kheùo leùo taøi tình, khoù loøng
maø hình dung ñöôïc. ÔÛ treân, coù moät caùi chuoâng lôùn ñeå ñaùnh giôø vaø khaéc, ñaøng sau coù maáy ñoàng
chuyeån vaän luoân luoân khoâng döøng, ñeå haïn cheá baùnh xe vaän haønh cho coù chöøng möïc. Taïi maët
sau ñoàng hoà, coù moät mieáng ñoàng ôû giöõa, beân taû laø caùi choát, beân höõu laø caùi baùnh xe, cuõng laø ñeå
môû vaø ñoùng ñoàng hoà. Thieát töôûng caùi khí cuï “Toaøn cô ngoïc haønh” ñôøi xöa chaúng qua cuõng nhö
theá maø thoâi”.(1)Oâng Vaên Giu coøn caûi tieán cheá taïo moät caùi ñoàng hoà loaïi trung khoâng ñieåm khaéc
maø chæ ñeán giôø môùi ñaùnh chuoâng moät caùch chính xaùc baèng caùch bôùt ñi 5 baùnh xe vaø 6 caùi
chuoâng nhoû ôû beân trong. Phaùt minh ñaëc bieät cuûa oâng mang tính “ñoät phaù”thôøi ñoù laø cheá ra loaïi
ñoàng hoà khoâng phaûi xoû daây. Khaùc haún caùi ñoàng hoà taây phöông du nhaäp vaøo Ñaïi vieät. Nhöng
thöù ñoàng hoà naøy caèn phaûi ñeå baèng phaúng thì maùy môùi chaïy ñeàu. Neáu ñeå ñoàng hoà hôi xieân leäch
moät chuùt thì maùy khoâng theå chaïy ñöôïc (1). Ngöôøi ngheä nhaân Ñaïi vieät coøn cheá theâm hai baùnh
xe ñoàng coù cöûa soå thoâng vôùi beân maët ngoaøi, hai beân taû höõu, truï kim caém giöõa, beân traùi coù 60
mieáng ñoàng khaéc Can vaø Chi töø Giaùp Tyù ñeán Quyù Hôïi. Beân phaûi coù 30 mieáng ñoàng khaéc soá töø
ngaøy 1 ñeán ngaøy 30. Heã ngaøy naøo thì hai beân ñoàng hoà noåi roõ chöõ ghi ñuùng ngaøy aáy. Ñoù laø
chieác ñoàng hoà lòch laàn ñaàu tieân cheá taïo ôû Vieät nam. Sau thôøi Nguyeãn Vaên Giu, ngheà cheá taùc
ñoàng hoà taây phöông bò mai moät vaø sang theá kyû 19 khoâng thaáy noùi ñeán nöõa keå caû nhöõng haäu
dueä cuûa oâng cuõng khoâng coù ngöôøi noái nghieäp. Đã từng có lệnh xem xét duy trì thợ đồng hồ ở các
tỉnh phía bắc năm 1840 của nhà nước “…thợ đồng hồ, thợ đồi mồi thường cần dùng, thì sẽ vẫn
được lưu ngạch” [Đại nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ q.220] cho thấy vật dụng này đã khá phổ
biến trong xã hội và đội ngũ thợ đồng hồ dần phát triển khắp trong nước Việt. Tuy nhiên đó chỉ là
loại thợ sửa chữa bảo trì, còn thợ giỏi có khả năng sáng tạo, chế tác như Nguyễn văn Giu không
còn ai nữa. Đó laø moät “thoâng ñieäp nghiệt ngã”ù mà lòch söû g ửi lại cảnh tỉnh caùc nhaø hoaïch ñònh
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chính saùch vaø quaûn lyù hoâm nay: Hãy biết traân troïng, naâng niu chaát xaùm coâng ngheä maø ngöôøi
Vieät nam ñaõ laøm ñöôïc, haõy vun troàng hoã trôï cho noù phaùt trieån ñeå đâm hoa keát traùi cho ñôøi!
Coâng ngheä cheá taùc ñoàng hoà “Töï Minh Chung” thaát truyeàn töø ñaây ñeå roài ngaøy hoâm nay, ñaõ
sang theá kyû 21, ngöôøi Vieät nam laïi phaûi nhaäp khẩu ñoàng hoà maø queân maát raèng ñaõ coù moät thôøi,
ñaõ coù moät ngöôøi Ñaïi vieät teân Nguyenã vaên Giu töøng laën loäi vöôït vaïn daëm ñöôøng hoïc hoûi mang
veà caùi coâng ngheä quyù giaù ñoù. Nay noù ñaõ khoâng coøn nöõa tieác thay!
Hà Long 12/2009

Đông Kinh Cư Sĩ
Hà Long
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