
Bài 1  

Về làng nghề dát vàng dát bạc 

Sau cổng chào cao rộng, làng nghề Kiêu Kỵ hiện lên yên bình, khang trang với những ngôi nhà 

cao tầng san sát. Trong cái nắng hè gay gắt, tiếng búa đập quỳ vang vang khắp làng như giữ nhịp sống 

bao đời của nghề dát vàng bạc quỳ lên các vật dụng nơi đền đài cung điện, nội thất các công trình hiện 

đại trên khắp cả nước.  

Anh Vũ Hùng Cường (áo trắng) giới thiệu một sản 

phẩm của được dát vàng của làng nghề Kiêu Kỵ. 

 

Nghệ nhân Lê Bá Chung giới thiệu về nghề. 

Chúng tôi về làng Kiêu Kỵ những ngày cuối tháng 7, tiếng búa đập quỳ có vẻ thưa hơn khi nhiều 

nghệ nhân và cánh thợ của làng đang tỏa đi làm công trình trong Nam ngoài Bắc. Ngồi dưới bóng đa rợp 

bóng trong khuôn viên Hợp tác xã công nghiệp quỳ vàng nơi có đặt ban thờ Tổ nghề, anh Vũ Huy Cương 

(SN 1984) – một thợ làng cho hay, nghệ nhân Lê Bá Chung - Chủ tịch Hội Dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ cùng 

một nhóm thợ đang làm ở Bắc Ninh. Những nghệ nhân khác như Lê Bá Tươi, Lê Bá Chiến (là hai con trai 

của nghệ nhân Trung) đang trổ tài ở Nghệ An, Tây Nguyên… Còn phụ nữ, trẻ nhỏ của làng đều đặn tham 

gia công việc có phần tĩnh lặng hơn như: Cắt sợ vàng/bạc thành từng đoạn nhỏ (mảnh diệp), long quỳ và trại 

quỳ. 

Trong các căn phòng có diện tích khiêm tốn tại hợp tác xã có thể nhận diện được sự phong phú về 

sản phẩm của làng nghề từ sơn son thếp vàng các đồ cúng tế, hoành phi câu đối, tượng phật, tranh… cho đến 

các đồ hiện đại như đồng hồ quả lắc, nội thất nhà ở. Tất cả đều ánh lên sắc vàng tươi rói và mịn màng của 

quỳ vàng. Chục năm gắn bó với nghề, anh Vũ Huy Cường cho biết, để các sản phẩm được dát vàng đạt độ 

vừa ý như vậy đòi hỏi nhiều yêu cầu, trong đó nhất thiết quỳ vàng phải đạt cỡ mịn đều. “Để quỳ vàng đạt độ 

mịn đều dát lên các sản phẩm chỉ có thợ làng Kiêu Kỵ, đến máy móc cũng không đạt được độ mịn này”, anh 

Cường vừa nói vừa lấy tay miết nhẹ làm tan biến mảnh nhỏ quỳ vàng. 

Cùng với các sản phẩm dát vàng dát bạc xuôi ngược khắp các tỉnh thành, quỳ vàng quỳ bạc Kiêu Kỵ 

còn được các họa sỹ trang trí nội thất trong những công trình lớn. Chẳng hạn, Nhà hát Lớn thành phố Hà 

Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Lăng Chủ tịch Hồ chí Minh và nhiều khách sạn lớn trong toàn quốc. Các di sản 

văn hóa, kiến trúc được UNESCO công nhận như Kinh đô Huế, Di sản văn hóa phố cổ Hội An, Văn Miếu 

Quốc Tử Giám. 

Nghề chơi cũng lắm công phu  

Gần cuối buổi trưa, chúng tôi có cơ may gặp nghệ nhân Lê Bá Chung vừa từ Bắc Ninh về hợp tác xã. 

Nói về nghề chơi lắm công phu này, nghệ nhân Trung cho hay, trước đây dát được một lá vàng mỏng thếp 

lên các bức tượng, hoành phi, câu đối phải trải qua    công đoạn, còn hiện nay một số khâu được giản lược, 

xuống 2  công đoạn. Mỗi công đoạn như làm mực, lướt lá giống, đánh quỳ, long và trại quỳ…. đều có sự 

phức tạp riêng, đòi hỏi sự kỳ công, tỉ mẩn. Trong đó, giai đoạn luyện quỳ được coi là kỳ công nhất. Dùng 

một loại giấy, cắt thành ô vuông rộng khoảng 5cm, để làm giấy quỳ, xếp thành bọc giấy quỳ dày khoảng 

2cm. Mỗi bọc giấy này sẽ được đánh qua một lần cho phẳng lỳ. Đánh xong quỳ, mỗi lá quỳ sẽ được quét lên 



một loại mực làm từ nhựa thông, mùn cưa, hồ và keo da trâu. Mỗi một bọc giấy quỳ được hoàn thành, người 

thợ phải phết mực ít nhất 3 lần rồi mới phơi khô, để đảm bảo độ bóng, mịn của lá quỳ. 

Đến công đoạn tiếp theo là chế tạo vàng đánh. Từ những chỉ vàng nguyên khối sẽ được nấu chảy 

bằng nhiệt độ cao, đổ vàng đã tan chảy vào khuôn tráng thành phiến mỏng. Với miếng vàng mỏng, cắt thành 

những ô khoảng 2cm rồi kẹp vào lá quỳ. Xếp chúng thành một bọc xen kẽ giữa miếng vàng nhỏ và những 

mảnh giấy quỳ đã được đập. 

Dùng một tấm vải để gói những miếng vàng quỳ đã được kẹp xen kẽ thành từng bọc thật chắc, tránh 

để chúng xô lệch, xê dịch vị trí của miếng vàng và miếng giấy quỳ. Đặt những bọc đó trên một tảng đá nhẵn 

và to rồi dùng búa đánh liên hồi. Mỗi lần đánh mất gần một tiếng và phải đánh liên tục để cho lá vàng mỏng 

đều. Nếu không đánh liên tục sẽ dễ hỏng giấy quỳ mà miếng vàng mỏng không đồng đều, rất dễ bị rách. 

Đánh quỳ xong, gỡ những miếng vàng thành từng miếng nhỏ, mỗi dát vàng, bạc có thể cắt thành 9-12 miếng 

vuông nhỏ, có cạnh chừng 1cm. 

Thợ được tin tưởng giao cho việc đánh quỳ vàng đòi hỏi phải có sức và trải qua thời gian dài tập 

đánh quỳ giấy, đánh quỳ tân (thiếc) rồi mới đánh quỳ vàng quỳ bạc. 

 

Một thợ nữ làng Kiêu Kỵ đang thực hiện thao tác 

long quỳ vàng. 

Thợ làng Kiêu Kỵ đang đánh quỳ. 

  Khởi sắc làng nghề 

Theo đánh giá của nghệ nhân Lê Bá Chung, lớp trẻ ngày càng quan tâm và hào hứng hơn với nghề 

truyền thống làm quỳ, dát vàng/bạc của làng. Bên cạnh việc đảm bảo thu nhập tốt hơn so với làm nghề da, 

nghề dát vàng của làng thu hút được giới trẻ khi càng sản phẩm và tay nghề của thợ trong làng ngày càng 

được ghi nhận, ghi dấu ấn tại nhiều công trình lớn khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tiêu biểu, mới đây, anh 

Lê Bá Tươi (SN 1986) – nghệ nhân trẻ nhất của thành phố còn ghi dấu ấn của nghề của làng ra nhiều đảo tại 

quần đảo Trường Sa của Tổ quốc.  

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, nghề Dát vàng bạc quỳ tại làng Kiêu Kỵ 

ngày càng phát triển. Hiện nay, thôn Kiêu Kỵ có khoảng 60 hộ với trên 5   lao động đang kinh doanh và 

sản xuất quỳ vàng, bạc. Đến làng nghề dát vàng Kiêu Kỵ ngày nay dễ nhận thấy ngày càng có nhiều người 

trẻ gắn bó với nghề cha ông. Tùy theo sức và độ tuổi, người trẻ lại tham gia làm những công đoạn khác 

nhau. Như gia đình nghệ nhân Lê Bá Trung đến nay đã bước sang đời thứ 4 làm nghề dát vàng quỳ truyền 

thống, các cháu của ông Trung đã bắt đầu thành thạo với những việc đơn giản như kẹp lá quỳ, lướt mực lên 

lá quỳ… hứa hẹn một lứa tiếp tục vang danh nghề dát vàng quỳ Kiêu Kỵ! 

Bài và ảnh : XUÂN TÙNG 

 

 

    



Bài 2 

Giữ lửa nghề truyền thống dát vàng, bạc quỳ Kiêu Kỵ 

 Cũng như nhiều làng nghề truyền thống khác, trải qua những thăng trầm cùng thời gian và xã 

hội, nghề dát quỳ vàng, bạc Kiêu Kỵ đã có thời điểm rơi vào tình trạng tưởng chừng như đã bị mai một. 

Tuy nhiên, ở những thời điểm khó khăn nhất, những người con Kiêu Kỵ đã không từ bỏ nghề vì một lí 

do duy nhất là không muốn nghề truyền thống dát vàng bạc quỳ độc đáo của ông cha bị thất truyền. 

 Nghề “có một, không hai” 

 Đến Kiêu Kỵ vào một ngày cuối tháng 7 nắng như đổ lửa, từ đầu làng chúng tôi đã nghe thấy tiếng 

búa đe giã quỳ đập vào đá vang lên chan chat. Bày tỏ nguyện vọng muốn được tìm hiểu về nghề dát vàng, 

bạc quỳ nơi đây, chúng tôi được người dân trong làng giới thiệu gặp ông Lê Bá Trung - Chủ tịch Hội Dát 

vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ, người được dân làng tôn là một trong số ít nghệ nhân có nhiều công lao góp phần 

“giữ lửa” cho sự phát triển của làng nghề hôm nay. 

  

Làm long quỳ, một công đoạn trong quan trọng trong dát vàng, bạc quỳ. 

 Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi tại nhà Tràng - nơi thờ ông Tổ nghề và cũng là trụ sở HTX Công 

nghiệp quỳ vàng, Hội Dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ, ông Trung cho biết, theo sử liệu, nghề dát vàng, bạc quỳ 

được truyền lại cho dân làng Kiêu Kỵ từ đầu Thế kỷ XVIII. Kể từ đó, bằng đôi bàn tay khéo léo, sự tỉ mỉ 

công phu, những người thợ Kiêu Kỵ đã làm ra rất nhiều sản phẩm dát vàng phong phú và đa dạng, thể hiện 

bản sắc riêng của làng nghề độc nhất ở Việt Nam. Nghề này phát đạt trong một thời gian dài cung cấp vàng 

quỳ để dát cho hầu hết các công trình cung đình, tượng phật, hoành phi câu đối, kiệu, tranh sơn mài…, nên 

đời sống của người dân Kiêu Kỵ khi xưa khấm khá hơn các làng khác trong vùng.  

 Tuy nhiên, cũng như nhiều làng nghề truyền thống khác, trải qua những thăng trầm cùng thời gian và 

xã hội, nghề dát quỳ vàng, bạc Kiêu Kỵ đã có thời điểm rơi vào tình trạng tưởng chừng như đã bị mai một. 

Đến năm 2  8, Hội dát vàng quỳ và HTX Công nghiệp quỳ vàng Kiêu Kỵ đi vào hoạt động, đời sống các hộ 

làm nghề ở đây mới có bước phát triển mạnh mẽ hơn. Được sự quan tâm và hỗ trợ của UBND huyện Gia 

Lâm và UBND xã Kiêu Kỵ, HTX Công nghiệp quỳ vàng đã mở 3 lớp dạy nghề cho trên 1   lao động trong 

thôn. Đồng thời, mỗi năm khai thác trên 1 tỷ đồng từ các nguồn cho các thành viên 9 tổ hợp tác vay mua vật 

tư sản xuất. 

 Nghệ nhân Lê Bá Trung cho biết, lá quỳ được chế tạo riêng, được kén từ loại giấy dó, mỏng dai, đem 

lướt nhiều lần bằng mực chế bằng bồ hóng, nhựa thông và keo da trâu, để có được màu đen và đạt độ bền, 

chắc. Rồi đem phơi cho khô, sau đó cắt thành những lá nhỏ hình vuông, rộng khoảng 5cm. Để làm ra một lá 

quỳ từ nguyên liệu là vàng thật, bạc thật phải thực hiện tới    công đoạn lớn nhỏ… 

 Công đoạn nào cũng cần kinh nghiệm, kỹ thuật và thao tác tinh tế nhưng đánh quỳ là công đoạn khó 

nhất. Muốn có một quỳ vàng, người thợ phải đập khoảng một giờ liên tục với trên 1.400 nhát búa. Nguyễn 

Huy Cường, một thợ đánh quỳ trẻ trong làng cho biết, với một chỉ vàng, người thợ Kiêu Kỵ có thể tán mỏng 

thành 980 lá có diện tích tương đương 0,6 -  ,8m2. Đến nay chưa có ngành công nghiệp tiên tiến nào làm 

được. 



 Cũng là nghề thủ công, nhưng trong khi nhiều ngành nghề khác có sự trợ giúp của công nghệ thì 

nghề làm quỳ vàng từ bao đời nay vẫn phải làm thủ công ở mọi khâu, dùng sức người là chính và không có 

loại máy móc nào có thể thay thế. Tuy hiện nay, nghề dát  vàng, bạc quỳ đã giản lược bớt những công đoạn 

rườm rà, nhưng không vì thế mà độ tỉ mẩn, cẩn thận cũng ít đi, anh Cường cho biết thêm. 

 Những người giữ “lửa”  

 Với những người dân trong làng Kiêu Kỵ, nhà Tràng - nơi thờ ông Tổ nghề và cũng là trụ sở HTX 

Công nghiệp quỳ vàng, Hội Dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ là nơi vô cùng linh thiêng. Những người trong làng, 

ngoài xã muốn đến học nghề đều tụ về đây như muốn nhận sự phù độ của Tổ nghề. 

 Lúc chúng tôi đến nhà Tràng, đang có gần chục thanh niên cần mẫn bít đai đánh quỳ. Họ đều còn rất 

trẻ và đang đến đây để học cách làm nghề. Anh Nguyễn Huy Cường, thanh niên trong làng cho biết: Nhà 

anh có ba thế hệ theo nghề. Bản thân anh đã theo nghề này được hơn bốn năm. Do đây là một nghề độc đáo, 

công phu nên không phải ai cũng kiên trì học và giỏi nghề.  

 Theo lời Nghệ nhân Lê Bá Trung, ở làng còn nghề truyền thống may hàng da và giả da với thu nhập 

khá tốt nên hiện cả làng chỉ có 60 hộ với trên 500 lao động đang “giữ lửa” cho nghề. Họ đều là những người 

còn gắn bó với nghề vì một lí do duy nhất là không muốn nghề truyền thống dát vàng bạc quỳ độc đáo của 

ông cha bị thất truyền. 

 Những năm gần đây, Sở Công thương Hà Nội và Trung tâm khuyến công của huyện Gia Lâm đã có 

những hỗ trợ để Hợp tác xã Kiêu Kỵ mở lớp dạy nghề miễn phí cho học viên. Mỗi tháng có từ 1 đến 2 lớp 

học, những lớp này đều được ông Trung trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, Hội Dát vàng bạc quỳ còn chủ động 

mở hàng chục lớp dạy nghề cho nhiều lao động nông thôn và người dân các vùng lân cận. 

 Nói về những dự định để phát triển làng nghề, Nghệ nhân Lê Bá Trung cho biết, Hợp tác xã Kiêu Kỵ 

đang dự định mở một khu sản xuất tập trung để các hộ gia đình hỗ trợ nhau trong quá trình làm nghề. Tuy 

nhiên, vấn đề khó khăn của làng nghề Kiêu Kỵ là nhiều hộ thiếu nguồn vốn lớn để mở rộng sản xuất. Theo 

ông Trung, đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến nghề dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ phát triển chưa bền vững. 

Chính vì thế, người làm nghề Kiêu Kỵ rất mong muốn được vay vốn với lãi suất ưu đãi, thời hạn dài hơn để 

mở rộng sản xuất. Mặt khác, Nhà nước cũng cần có cơ chế, chính sách để sản phẩm dát vàng bạc quỳ tiếp 

cận được những thị trường lớn hơn, tạo thuận lợi phát triển bền vững. 

 Bài và ảnh : Nguyễn Mạnh Tuân 

 


