
Chúc Mừng Năm Mới 2016 
Chúc mừng năm mới 

Chúc 365 ngày hạnh phúc 

52 tuần như ý 

12 tháng an vui  

8.760 giờ thoải mái  

52.600 phút may mắn  

1 Năm mới an khang thịnh vượng  

phát tài phát lộc. 
 
                                        

Đầu năm con khỉ 

chúc mọi người vui vẻ như chim Sẻ,  

khỏe mạnh như Đại bàng,  

giàu sang như chim Phụng,  

làm lụng như chim Sâu,  

sống lâu như Đà điểu 

 

Sang năm mới chúc  

mọi người có một bầu trời sức khoẻ,  

một biển cả tình thương,  

một đại dương tình cảm,  

một điệp khúc tình yêu,  

một người yêu chung thủy,  

một tình bạn mênh mông,  

một gia đình thịnh vượng.  

 



 

Chúc các bà, các ông, 

 các cô, các chú,  

các chị, các anh 

 sang năm mới vạn sự như ý,  

tỷ sự như mơ,  

làm việc như thơ,  

đời vui như nhạc,  

coi tiền như rác,  

coi bạc như rơm,  

chung thủy với cơm 

 và sắc son với phở. 

 

 

Năm mới phát tài, phát lộc,  

phát tướng, phát tình  

nhưng đừng phát phì! 

 

Năm hết tết đến, 

Rước lộc vào nhà 

quà cáp bao la  

Mọi nhà no đủ  

vàng bạc đầy tủ 

Gia chủ phát tài  

Già trẻ gái trai 

Xum vầy hạnh phúc 

Cầu tài chúc phúc 

An khang thịnh vượng 

 

Xuân sang hạnh phúc bình yên tới 

 Tết đến vinh hoa phú quý về 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! 

 



 

 

Chúc Ông chúc Bà 

Chúc Mẹ chúc Cha 

Chúc Cô chúc Cậu 

Chúc Chú chúc Dì 

Chúc Anh chúc Chị 

Chúc luôn các Em 

Chúc cả các Cháu 

Dồi dào sức khoẻ 

Có nhiều niềm vui 

Tiền xu nặng túi  

Tiền giấy đầy bao  

Đi ăn được khao  

Về nhà người rước  

Tiền vô như nước  

Tình vào đầy tim  

Chăn ấm nệm êm  

Sung sướng ban đêm  

Hạnh phúc ban ngày  

Luôn luôn gặp may  

Suốt năm con khỉ 

Cần gì là có thứ đó 

 



 

Truyền làng truyền xã,  

thượng hạ đông tây,  

xa gần đó đây,  

vểnh tai nghe chúc: 

Tân niên sung túc, 

lắm phúc nhiều duyên,  

trong túi nhiều tiền, 

tâm hồn vui sướng. 

 

 

 



Năm mới con khỉ, 

Chúc luôn hoan hỉ,  

sức khỏe bền bỉ,  

công danh hết ý,  

tiền vào bạc tỉ,  

tiền ra ri rỉ,  

tình yêu thỏa chí,  

vạn sự như ý,  

luôn cười hi hi,  

cung hỷ cung hỷ … 

 

Đong cho đầy Hạnh phúc. 

 Gói cho tròn Lộc tài. 

 Giữ cho mãi An khang. 

 Thắt cho chặt Phú quý. 

 Cùng chúc nhau Như ý, 

 Hứng cho tròn An khang, 

 Chúc năm mới Bình an. 

Cả nhà đều Sung túc. 

 

 

Chúc mừng năm mới 

 Vạn sự như ý 

 Tiền vô tỷ tỷ 

Mua nhà ở Mỹ 

Làm giàu bạc tỷ 

Nhà sớm có hỷ 

 



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 

 

 

 

Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN, 

Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG. 

Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC, 

Công thành danh toại chúc VINH QUANG. 

 

 

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 

 

 

Năm hết tết đến.  

Rước hên vào nhà.  

Quà cáp bao la,  

một nhà không đủ.  

Vàng bạc đầy tủ.  



Gia chủ phát tài.  

Già trẻ gái trai,  

Sum vầy hạnh phúc.  

Cầu tài chúc phúc.  

An lành thịnh vượng. 

 

 

Năm hết tết đến 

kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ 

miệng cười vui vẻ 

tiền vào mạnh mẽ 

cái gì cũng suôn sẻ 

để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ 

   



 

 

 

Cung chúc tân niên, 

Sức khỏe vô biên,  

thành công liên miên,  

hạnh phúc triền miên,  

túi luôn đầy tiền,  

sung sướng như tiên. 

 

 

 



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. 

 

 

Túi đầy tiền 

Tim đầy tình 

Xăng đầy bình 

Gạo đầy lu 

Muối đầy hũ 

Vàng đầy tủ 

Khoẻ đầy đủ. 

 

 

Mùa xuân xin chúc  

Khúc ca an bình  

Năm mới phát tài  

Vạn sự như ý  

Già trẻ lớn bé  

Đầy ắp tiếng cười  

Trên mặt ngời ngời  

Tràn đầy hạnh phúc  

Xuân đến hy vọng  

Ấm no mọi nhà  

 Kính chúc ông bà  

Sống lâu trăm tuổi  

Kính chúc ba mẹ  

Sức khoẻ dồi dào  

Đôi lứa yêu nhau  

Càng thêm nồng ấm  

Các em bé nhỏ  

Học giỏi chăm ngoan  

Chúc Tết mọi người  

 Năm mới hoan hỷ 

Gặp nhiều niềm vui… 



CHÚC nhau điều tốt vạn sự an 

MỪNG Xuân Phước Lộc lắm bạc vàng 

NĂM nay gia sự nhiều may mắn 

MỚI mẻ niềm vui khúc khải hoàn 

 

Mùa xuân xin chúc 

Khúc ca an bình 

Năm mới phát tài 

Vạn sự như ý 

Già trẻ lớn bé 

Đầy ắp tiếng cười 

Trên mặt người người 

Tràn đầy hạnh phúc 

Xuân đến hy vọng 

Ấm no mọi nhà 

 

 

 

 



Kính chúc Ông Bà 

Sống lâu trăm tuổi 

Kính chúc Ba Mẹ 

Sức khoẻ dồi dào 

Đôi lứa yêu nhau 

Càng thêm nồng ấm 

Các em bé nhỏ 

Học giỏi chăm ngoan 

Chúc Tết mọi người 

Năm mới hoan hỷ 

Gặp nhiều niềm vui... 

 

 

Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu 

Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương 

Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí 

Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường 

 

 

Chúc ông bà 1 tô như ý. 

Chúc cô chú 1 chén an khang. 

Chúc anh chị 1 dĩa tài lộc! 

 Giao thừa sắp đến. 

Chúc bạn đáng mến. 

Sự nghiệp tiến lên. 

Gặp nhiều điều hên! 

 Chúc năm mới: 

1 vợ, 2 con, 

nhà 3 tầng, 

xe 4 chỗ! 

 

 

NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua 

MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà 

CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ 

MỪNG vui khắp chốn cất lời ca 



HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc 

PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà 

CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh 

HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca 

 

 

Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu 

Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương 

Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí 

Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường. 

 

 

Mừng 2016 phát tài phát lộc 

Tiền vô xồng xộc 

tiền ra từ từ 

Sức khỏe có dư 

công danh tấn tới 

Tình duyên phơi phới 

 hạnh phúc thăng hoa 

Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG 

 

 

 


