
 

Lời Chúc Đầu Năm 
Chúc bạn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một 
điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh 
vượng. 
Chúc cả gia đình bạn Vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến! 
Chúc một năm mới vui vẻ, 12 tháng sức khoẻ, 52 tuần thành công, 365 ngày hạnh phúc, 
8.760 giờ tốt lành, 525.600 phút may mắn, 31.536.000 giây như ý… 
 
Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt cho chặt phú 
quý… 
Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự 
bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc… 
Cung chúc tân niên, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn 
đầy tiền, sung sướng như tiên. 
 

Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 
người ấy là “Hạnh phúc”, “Thịnh vượng” và “Tình yêu" 
 

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. 
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. 
Vài lời cung chúc tân niên mới. 
Vạn sự an khang vạn sự lành 
 
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng 
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong 
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ 
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng 
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết 
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông 
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn 
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong 
 
Cung chúc tân niên một chữ nhàn. 
Chúc mừng gia quyến đặng bình an. 
Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc. 
Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui 
Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. 
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. 
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. 
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều 

Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!!! Vui trong sức khoẻ, trẻ 
trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong.... tất cả mọi lĩnh vực.... 


