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Idioms 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người được phỏng vấn: Câu “Có công mài sắt, có ngày nên kim” tại vì đấy là một trong 
những phương châm sống của tớ.  
 
Người phỏng vấn: Nó có nghĩa là? 
 
Người được phỏng vấn: Nó có nghĩa rằng là nếu mình luôn luôn cố gắng, mình có mục 
tiêu, mình chăm chỉ, mình cố gắng, mình kiên định từ đầu đến cuối, chăm chỉ theo đuổi 
mục tiêu đó thì dù cái mục tiêu đó có rất là khó khăn, tưởng chừng không thể đạt được 
nhưng mình cũng có một ngày nào đó, sẽ có một lúc nào đó, mình đạt được mục tiêu đó, 
dù có thể mất nhiều thời gian, nhưng mà đấy là một cách để tớ tự nhủ. Chẳng hạn như là, 
nhiều khi thấy có rất là nhiều khó khăn, mình tự nhủ với mình rằng là, không sao, mình 
có thể làm được, mình có thể kiên định theo đuổi mục tiêu đó. Đấy là một trong những 
câu thành ngữ, tục ngữ tớ thích nhất.  
 
Người phỏng vấn: Cậu có nghĩ thành ngữ, tục ngữ Việt Nam là một bộ phận rất quan 
trọng trong kho tàng tiếng Việt hay không?  
 
Người được phỏng vấn: Chắc chắn là rất là quan trọng vì thành ngữ, tục ngữ, thứ nhất là 
thành ngữ, tục ngữ ngắn gọn, súc tích, được truyền lại từ đời ông bà, từ đời cụ kị của 
chúng ta, thế nên có rất là nhiều bài học được đúc kết lại vào trong thành ngữ, tục ngữ. 
Thành ngữ, tục ngữ cũng ngắn gọn và vần, nên dễ nhớ. Nhiều khi, có những ý nghĩa mà 
mình nếu mà diễn tả, diễn đạt bằng lời thì sẽ khó hơn hoặc rất là lâu, nhưng chỉ với một 
câu tục ngữ hay thành ngữ đấy thôi thì chúng ta có thể nói hết lên được cái ý tổng quan 
đấy và người nghe, người đọc cũng dễ hiểu nữa. Thế nên Giang nghĩ nó rất là quan trọng 
trong tiếng Việt. Hơn nữa, Giang nghĩ nó thuộc về ngôn ngữ, thuộc về văn hoá, bản sắc 
của dân tộc nên Giang nghĩ nó càng quan trọng với cả ngôn ngữ của tiếng Việt. 
 
Người phỏng vấn: Và nó rất là khó học nếu ai đó muốn học tiếng Việt.  
 
Người được phỏng vấn: Thì cũng giống như là trong tiếng Anh, thành ngữ, tục ngữ của 
tiếng Anh, proverbs hoặc là ... mình, nếu mà không phải là người bản ngữ thì những cái 
đó cũng khó học thôi, giống như mình phải học, mình phải nhớ, mình phải thuộc lòng 
hoặc phải sử dụng. Thì thành ngữ, tục ngữ Việt Nam cũng như vậy, cũng khó và đặc biệt 
khó hơn tại vì thành ngữ, tục ngữ thì thường mang tính tượng hình, trừu tượng và đòi hỏi 
cả hiểu biết về những cái chi tiết trong cuộc sống nữa. Tại nhiều khi thành ngữ, tục ngữ là 
những sự so sánh, những cái gì đó gần gũi nhưng mình cũng phải hiểu cái đó thì mình 
mới hiểu cũng như dùng thành ngữ, tục ngữ được. 
 
Người phỏng vấn: Đúng vậy, suy nghĩ của thành ngữ, tục ngữ thì thường rất là sâu xa, 
ẩn dụ. 
 



Người được phỏng vấn: Nhưng mà cái cách họ dùng từ, họ lấy những cái rất là nhỏ 
nhặt, những cái gần gũi trong cuộc sống để diễn tả được ý đó. Thế nên rằng là những cái 
đó rất là đặc biệt của thành ngữ, tục ngữ nữa. Mà cũng là một lí do tại sao thành ngữ tục 
ngữ vô cùng quan trọng.  
 
 
English Translation:  
 
Interviewee: “Có công mài sắt, có ngày nên kim1” because it is one of my codes of 
conduct. 
 
Interviewer: What does it mean? 
 
Interviewee: It means that if I always try my best and work with a purpose, if I am 
diligent and persistent from the start to the end and pursue my goal despite how 
seemingly difficult it is, there will come a day that I can achieve it, though it takes time. 
That is how I remind myself [to not give up]. When I am in deep water, I tell myself that 
I can do it, and I will persistently pursue that goal. That is my favorite idiom.  
 
Interviewer: Do you think that Vietnamese idioms and adages play a very important role 
in the Vietnamese language heritage? 
 
Interviewee: [They are] surely important because idioms and adages are succinct. They 
are passed down from older generations. Therefore, there are a lot of lessons embedded in 
these idioms and adages. They are also short and rhyme, which makes them so easy to 
remember. At times, when we want to express our meaning, mere words make it difficult 
and time-consuming [expressing meaning]; but a single idiom can embrace it fully. It also 
makes it easier to understand for the listener or reader. So Giang [the interviewee’s 
name]2 think they are very important in Vietnamese. Moreover, I think because they 
belong to our language heritage, culture and national traits, [this means that] they are 
even more important. 
 
Interviewer: And fairly difficult for Vietnamese language learners. 
 
Interviewee: Similarly in English, if we are not native speakers, we also find it hard to 
learn those idioms and adages. We have to memorize them and use them regularly. So 
Vietnamese idioms and adages are the same, but even more difficult; they are highly 
figurative and require a good knowledge of everyday life [in Vietnam]. They contain 
comparisons to familiar things, but we have to understand [the things] to use idioms and 
adages correctly. 
 
Interviewer: Right, idioms and adages are highly figurative and metaphoric.  
 

                                                 
1 Similar to “practice makes perfect.” The literal meaning is that if you grind a piece of metal hard enough, 
the metal will become a needle.  
2 Some Vietnamese tend to refer to themselves by name rather than “I.” 



Interviewee: People use metaphor a lot; that makes idioms and adages unique.  
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