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Người Việt Nam cũng như đa số các nước châu Á khác đều mừng năm mới theo Âm Lịch. 2019 rơi vào năm 
Kỷ Hợi - con vật cuối cùng trong danh sách 12 con giáp. Tương truyền rằng thời xưa, Phật cho vời muông thú 
đến gặp ngài vào ngày Tết Nguyên Đán. Khi 12 con vật đến, ngài đặt tên các năm theo tên từng con vật. Ngài 
truyền rằng những người sinh ra trong năm con giáp nào sẽ thừa hưởng một số tính cách của loài ấy. Theo 
đó, những người sinh năm Hợi thường hành xử rất tốt, dễ kết bạn và giữ bạn, làm việc chăm và thích hưởng 
thụ sự xa hoa. Họ thường rất đáng yêu và có những người bạn thủy chung. Những nhân vật nổi tiếng sinh vào 
năm Hợi có thể kể: Lucille Ball, Humphrey Bogart, Hillary Rodham Clinton, Wolfgang Amadeus Mozart, Ernest 
Hemingway, Alfred Hitchcock, Mahalia Jackson, David Letterman, và Arnold Schwarzenegger  
 
Có rất nhiều người không biết rằng lợn là một trong những con vật thông minh nhất trên trái đất, sau cá heo, 
khỉ, quạ và két. Thật vậy, con heo có một bộ óc khá to. Thí dụ như con lợn tìm cách tiểu tiện thật xa nơi nó ăn. 
Điều đó trái ngược với sự mang tiếng của nó, con heo là một trong những con vật sạch sẽ nhất. Con lợn 
thông minh hơn con chó hay con mèo. Tuy nhiên đối với nhiều dân tộc con lợn tượng trưng cho sự ham ăn và 
dơ bẩn (điều này là một sự lầm lẫn, vì nếu người nuôi heo biết giữ sạch sẽ thì con heo nuôi sẽ sống thật là 
sạch). Có điều cần nên biết là con heo không có những tuyến hạch để toát ra mồ hôi nên chúng cần phải lăn 
mình vô bùn lúc trời nóng để làm giảm bớt nhiệt độ quá cao của cơ thể  
 
Những tính cách bất lợi và thuận lợi của con heo 
 
Thịt heo bị cấm dùng trong tôn giáo của người do thái và người hồi, có lẽ vì một trong những lý do sau : 
-    Con heo ăn những thực phẩm gần giống như con người dùng, nuôi heo là cướp đi một phần thực phẩm 
hiếm quý của con người. Tuy nhiên con heo chỉ dùng những thực phẩm dư thừa cặn bả của con người  
-    Cơ thể con heo sinh ra những loại ký sinh trùng có hại cho con người khi dùng thịt heo ( nhưng thịt bò cũng 
có thể sinh ra những ký sinh trùng này ) 
-    Theo vài tôn giáo, con heo cũng như con chó bị coi là dơ bẩn vì có thể ăn thịt những xác chết của sinh vật 
khác hay của con người. Vì sợ chó hay heo có thể đào bới những ngôi mộ mà có lẽ đó là nguyên nhân người 
ta thường làm những hàng rào hay tường gạch chung quanh nghĩa địa  
-    Vì có một màu da màu hồng và không có lông đậm nên con heo làm người ta nghĩ đến con người, do đó 
ăn thịt heo bị coi như ăn thịt người 
 
Theo đạo phật ở vùng Tibet thì con heo tượng trưng cho sự hiểu biết kém cõi, ảo ảnh, là thủ phạm của mọi 
khổ sợ trên thế giới. Đối với người trung hoa và người việt nam, ngược lại con heo là tượng trưng cho sự phú 
quý và dư giả. Năm hợi biểu hiện cho sự nhẫn nại, quân bình. Vì tượng trưng cho sự dư giả mà con heo 
thường được dùng làm mẫu cho những con heo đất bỏ tiền 
 
Chúng ta có thể kể ra một câu nói danh tiếng của ông Pierre Magnan như sau:  
 

"con heo là con vật gần gủi với con người nhất. Nó nuôi sống con người nhưng làm cho con người phải 
bận tâm. Người ta có thể yên tâm sau khi hạ sát một con cừu hay một con bê, nhưng không bao giờ an 
tâm với con heo. Mỗi tối, khi nhìn thấy miếng mỡ heo trong chén súp, hình ảnh con heo lại hiện ra cũng 
giống như con heo biểu lộ sự hiền hòa của nó với chúng ta "  
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