
Trong cái nhìn của con người cổ đại, thần Trụ Trời, thần Gió, thần Sét 

 

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời câu hỏi 2 thuộc nội dung phần soạn bài Truyện về các vị thần 

sáng tạo thế giới SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi : Trong cái nhìn của con người thời cổ đại, thần Trụ Trời, thần Gió, thần Sét có hình 

dạng và tính khí ra sao? Sự tưởng tượng về các vị thần ấy được hình thành trên cơ sở nào? 

(Câu 2 trang 14 SGK Ngữ văn 10 Kết nối tri thức tập 1) 

Trả lời: 

Cách trả lời 1: 

- Trong cái nhìn của người cổ đại, thần Trụ Trời, thần Gió, thần Sét đều là các vị thần có hình 

dạng khổng lồ  (thần Trụ Trời) hoặc ngoại hình khác thường (thần Gió không có đầu). Các vị 

thần đều có sức mạnh siêu nhiên (thần Trụ Trời tách trời và đất; thần Sét có một cái búa lớn, 

chuyên thi hành pháp luận ở trần gian; thần Gió có thể làm gió lúc to hoặc nhỏ, ngắn hoặc lâu). 

Các vị thần có “tính khí” nóng nảy và đáng sợ (thần Sét hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là 

đánh liền; thần Gió khi kết hợp với thần Sét và thần Mưa thì vô cùng đáng sợ). 

- Các nhân vật trong trong thần thoại là cắt nghĩa, lý giải các hiện tượng tự nhiên và đời sống. 

Chính vì vậy, dựa vào đặc điểm của các hiện tượng tự nhiên, xã hội mà con người cổ đại đã xây 

dựng nên các nhân vật thần trong những câu chuyện thần thoại có đặc điểm tương tự như vậy. 

Cách trả lời 2: 

- Trong cái nhìn của con người thời cổ đại: 

 Thần Trụ Trời: thân thể to lớn, chân thần bước một bước là từ tỉnh này qua tỉnh nọ hay từ đỉnh 
núi này sang đỉnh núi khác. 

 Thần Sét: mặt mũi nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội, luôn mang bên mình lưỡi búa đá. 
 Thần Gió: hình dạng kì quặc, không có đầu.  

- Sự tưởng tượng về các vị thần được hình thành dựa trên sức mạnh, sự ảnh hưởng của mỗi vị 

thần đối với cuộc sống. Ví dụ: Thần Trụ Trời dùng đầu đội trời, xây cột lớn trống trời nên thân 

hình to lớn; thần Sét thường đi xử án theo lệnh của Ngọc Hoàng, phản ánh sự thịnh nộ của Ngọc 

Hoàng nên có khuôn mặt nanh ác; Thần Gió có hình dạng kì quặc do người ta không thể nhìn 

thấy hình thù cụ thể của gió. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Trong cái nhìn của con người thời cổ đại, thần Trụ Trời, thần 

Gió, thần Sét có hình dạng và tính khí ra sao? Sự tưởng tượng về các vị thần ấy được hình thành 

trên cơ sở nào?" , đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn Văn 10 Kết nối tri thức! 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 10 mới - 

https://doctailieu.com/trong-cai-nhin-cua-con-nguoi-co-dai-than-tru-troi-than-gio-than-set-co-hinh-dang
https://doctailieu.com/soan-van-10-c4408

