
 

CHỨNG MINH LỜI KHUYÊN CÓ CÔNG MÀI SẮT, 

CÓ NGÀY NÊN KIM - VĂN MẪU 7 

Đề bài: Nhân dân ta thường khuyên nhau: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Em hãy 

chứng minh lời khuyên trên. 

Bài mẫu 1 

   Trong cuộc sống, tất nhiên ai cũng muốn thành công, nhưng con đường dẫn đến thành 

công thường quanh co khúc khuỷu và lắm chông gai. Để động viên con cháu vững chí, 

bền gan phấn đấu và tin tưởng ở thắng lợi, ông cha ta có câu tục ngữ: Có công mài sắt, có 

ngày nên kim. 

   Câu tục ngữ nêu lên hai vế. Vế đầu là điều kiện: Có công mài sắt. Vế sau là kết quả đạt 

được: có ngày nên kim. Hai vế đều có bốn tiếng, trong đó hai tiếng một tương ứng với 

nhau: có công / có ngày, mài sắt / nên kim. Trong hoàn cảnh xã hội thời xưa, muốn biến 

sắt thành kim, không có phép màu nào cả ngoài công sức lao động cần cù của con người. 

Ai cũng biết cây kim thật bé nhỏ nhưng cũng thật hoàn hảo. Thân kim tròn và nhỏ. Đầu 

kim nhọn, phần cuối có một lỗ bé xíu để luồn chỉ qua. Cây kim là một vật có ích được 

làm bằng sắt. Từ sắt nên kim là một quá trình tôi luyện, mài dũa công phu. Ai có công 

mài sắt sẽ có ngày nên kim. Đức kiên nhẫn, bền bỉ chính là yếu tố quan trọng dẫn đến 

thành công. 

Thực tế cuộc sống cho ta thấy lời khẳng định trên là hoàn toàn có cơ sở. Trong lịch sử 

chống ngoại xâm, dân tộc ta thường phải thực hiện chiến lược trường kì kháng chiến. Từ 

cuộc kháng chiến chống quân Minh của vua tôi nhà Lê cách đây mấy thế kỉ cho đến cuộc 

kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ của nhân dân ta trong suốt mấy chục năm qua, tất cả 

đều thể hiện ý chí, nghị lực kiên cường, bất khuất của toàn dân tộc. Cuối cùng, chúng ta 

đã thắng lợi vẻ vang, giữ vững chủ quyền độc lập, tự do thiêng liêng của đất nước. 

Trong đời sống lao động sản xuất, nhân dân ta cũng đã thể hiện đức tính kiên nhẫn, bền 

bỉ đáng khâm phục. Nhìn con đê sừng sững ven sông Hồng chúng ta mới hiểu được tổ 

tiên ta đã kiên trì, nhẫn nại tới mức nào để tạo ra bức tường thành ngăn dòng nước lũ, bảo 

vệ mùa màng. 

Trong học tập, đức kiên trì lại càng cần thiết để giúp ta thành công. Từ một em bé sáu 

tuổi vào học lớp Một, bắt đầu cầm phấn tập viết chữ O đầu tiên cho đến khi biết đọc, biết 

viết, biết làm toán rồi lần lượt mỗi năm một lớp, phải mất 12 năm mới tiếp thu xong 

những kiến thức phổ thông. Trong quá trình lâu dài ấy, nếu không kiên trì luyện tập, cố 

gắng học hành, làm sao có thể đạt được kết quả tốt. 
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Người bình thường đã vậy, với những người tật nguyền như Nguyễn Ngọc Kí, ý chí phấn 

đấu càng phải cao hơn gấp bội để vượt mọi khó khăn . Vốn bị liệt hai tay từ nhỏ, anh đã 

luyện viết và làm mọi việc bằng chân. Đức kiên trì đã giúp anh chiến thắng số phận. Anh 

học xong phổ thông, đại học và trở thành thầy giáo, một nhà giáo ưu tú. 

Từ những kinh nghiệm đúc kết trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã khuyên 

thanh niên: 

   Không có việc gì khó 

   Chỉ sợ lòng không bền. 

   Đào núi và lấp biển 

   Quyết chí ắt làm nên. 

Việc tu dưỡng, rèn luyện của mỗi con người phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. 

Kinh nghiệm của thế hệ trước sẽ là bài học quý báu, là lời củ vũ động viên thanh thiếu 

niên không ngừng phấn đấu trong cuộc sống. 

Câu tục ngữ ngắn gọn, súc tích nhưng bao hàm ý tứ sâu xa. Ông cha ta đã đúc kết kinh 

nghiệm từ cuộc sống chiến đấu và lao động, nhằm khuyên nhủ mọi người phải kiên trì , 

nhẫn nại để có thể vượt qua những khó khăn, thử thách, đi tới thành công. 

   Trong hoàn cảnh hiện nay, ngoài đức tính kiên trì nhẫn nại, theo em còn cần phải vận 

dụng óc thông minh, sáng tạo để đạt được hiệu quả cao nhất trong học tập, lao động; góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. 

Bài mẫu 2 

   Dân gian xưa có câu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Hãy thử hỏi những người 

chiến thắng xem có mấy ai bước tới bục vinh quang mà không cần chăm chỉ luyện tập? 

những con đường dẫn tới thành công hầu như chẳng bao giờ thẳng tăm tắp, mà đều phải 

vượt qua bao chông gai mới đến được thành công.  

   Ta thấy câu tục ngữ trên có 2 vế. Vế thứ nhất là điều kiện:”Có công mài sắt”, vế thứ hai 

là kết quả:”Có ngày nên kim”. Hai vế này tương ứng với nhau: Có công/có ngày, mài 

sắt/nên kim. Để biến sắt thành kim, không có phép màu gì cả, tất cả là nhờ sự cần cù, 

kiên nhẫn của người làm ra kim. Chiếc kim thì bé nhỏ nhưng thật hoàn hảo. Thân kim 

tròn, đầu kim nhọn, cuối thân kim có một lỗ nhỏ xíu để luồn chỉ qua. Muốn từ sắt thành 

kim thì phải trải qua một quá trình tôi luyện, công phu. Ai có lòng kiên nhẫn, bền bỉ mài 

sắt, sẽ có ngày có được cây kim. Câu tục ngữ muốn nói rằng, để thành công cần đức kiên 

nhẫn, ý chí và sức bền bỉ. Từ đời xưa cho tới đời nay, trong lịch sử đã có biết bao tấm 

gương về lòng kiên trì và bền bỉ phấn đấu để đi tới thành công như Mạc Đĩnh Chi, Hồ 

Chí Minh, Nguyễn Ngọc ký... Câu chuyện về những con người đạt được đến sự thành 



 

công nhờ sự khổ luyện, và cả sự say mê với mục đích của mình muốn hướng tới đã được 

coi là những tấm gương tiêu biểu về về sự hiếu học, rèn luyện của người Việt Nam. 

Trong lịch sử chống ngoại xâm, Bác Hồ là một trong những tấm gương tiêu biểu về sự 

phấn đấu bền bỉ, lòng hiếu học và ý chí vượt qua mọi gian nguy để đạt được mục đích 

giàn lại độc lập, tự do cho Dân tộc. Nhờ ý chí, nghị lực và lòng quyết tâm, Bác đã quyết 

chí đi tìm đường cứu nước khi còn rất trẻ. Ở nơi đất khách quê người, Bác đã làm mọi 

việc để không ngừng học tập và làm cách mạng: lúc làm phụ bếp trên tàu thuỷ, khi làm 

người cào tuyết giữa mùa đông lạnh giá ở Luân Đôn, bôn ba khắp nơi, tù đày, gian khổ... 

Vượt qua muôn vàn khó khăn, Bác đã tìm ra con đường cứu nước và lãnh đạo đưa dân 

tộc ta, đất nước ta làm cuộc Cách mạng tháng Tám thắng lợi, giành lại độc lập, tự do. Từ 

những kinh nghiệm đúc kết trong hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã khuyên mọi người: 

Không có việc gì khó 

Chỉ sợ lòng không bền 

Đào núi và lấp biển 

Quyết chí ắt làm nên. 

Trong học tập, đức kiên trì cũng vô cùng cần thiết để giúp ta thành công. Qua 12 năm để 

học xong các kiến thức cơ bản, mỗi học sinh chúng ta đều cần phải cố gắng học hành, 

kiên trì luyện tập để sau này có nền tảng trở thành người có ích trong xã hội. Người bình 

thường đã vậy, với những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì cần phải cố gắng gấp 

đôi. Thời xưa, từng có nhiều tấm gương khổ học thành tài. Như Mạc Đĩnh Chi, nhà 

nghèo, ban ngày còn phải làm kiếm sống chỉ tối đến mới có thời gian học tập. Không có 

tiền mua dầu thắp đèn, cậu bé họ Mạc phải bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng rồi soi lên trang 

sách mà đọc chữ. Với ngọn đèn đom đóm ấy, cậu bé miệt mài học tập và đến khoa thi 

năm 1304 cậu đã thi đỗ trạng nguyên rồi trở thành một vị quan có tài năng lớn trong triều 

nhà Trần. Ngày nay, còn có cả những người dù bị tàn tật nhưng vẫn rèn luyện trở thành 

những người tài giỏi trong xã hội. Như Nguyễn Ngọc Kí, vốn bị liệt tay từ nhỏ, anh phải 

viết và làm mọi việc bằng chân. Đức kiên trì đã giúp anh chiến thắng số phận, phấn đấu 

học xong Đại học, anh đã trở thành một nhà giáo ưu tú. 

Và còn có biết bao thành tựu khoa học, công trình có giá trị đã ra và để lại cho muôn đời 

sau đời nhờ ý chí và lòng quyết tâm của các thế hệ cha anh đi trước. Vì vậy, ta có thể rút 

ra kết luận: chỉ có kiên trì, nhẫn nại, bền lòng, quyết chí, con người mới có thể làm nên 

sự nghiệp giống như người bền bỉ mài mãi một miếng sắt để làm nên vây kim. Nếu thiếu 

sự kiên trì, bền chí thì mỗi người chúng ta không thể vượt qua trăm ngàn trở ngại luôn 

chắn ngang con đường đi tới của mình? Sự nản chí, thiếu nhẫn nại, vững lòng chỉ dẫn tới 

đầu hàng và thất bại. 

   Câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim” từ xưa cho tới nay vẫn giữ nguyên giá 

trị. Trong xã hội công nghệ thông tin hôm nay, internet có thể cho chúng ta cả một núi 

thông tin chỉ sau một cú click chuột, nhưng những kỹ năng, phương pháp để dẫn đến 



 

thành công, thì vẫn không gì có gì khác được ngoài sự rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện. 

Và để có được lòng kiên trì rèn luyện, cần có một sự quyết tâm, không bao giờ từ bỏ mục 

đích, dù khó khăn đến thế nào. Mỗi chúng ta hãy luôn ngẫm nghĩ về câu tục ngữ ấy để tự 

trau dồi ý chí tiến lên. 


