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Tóm tắt: 

Thế giới quan có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, được ví như chiếc la bàn định 
hướng và điều chỉnh hành vi của con người. Trong hệ thống truyện thần thoại và truyền thuyết ở 
giai đoạn văn hóa Đông Sơn, người Việt cổ đã xây dựng thế giới quan huyền thoại thông qua 
quan niệm về sự hình thành vũ trụ, các giống loài và con người; giải thích về các hiện tượng của 
tự nhiên và xây dựng hệ giá trị định hướng và điều chỉnh hành vi của cộng đồng người. Mặc dù 
thế giới quan huyền thoại này là cách giải thích cảm tính và siêu hình, chưa vượt khỏi tồn tại xã 
hội nhưng có sức hấp dẫn lớn trong định hướng niềm tin, giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy 
hệ giá trị nền tảng trong cuộc sống tinh thần của con người.  
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Abstract: 

The worldview with knowledge and belief as two main components plays an important role 
in human life. In legends and myths, ancient Vietnamese people have portrayed the vivid, 
authentic picture of their life. It mainly explains the formation of the universe, species and 
people as well as the phenomena of nature, and develops a system of values that orient and 
regulate human behavior such as patriotism and national pride. This is a mythical, rustic 
worldview based on human senses. This worldview is consistent with the level of awareness, 
the development of economic, socio-political life of the Vietnamese Dong Son culture 
period. Today, that legendary world still has great appeal to the younger generations in 
education about the source of , beauty in our spiritual life.                 
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