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LỜI CHÚC NGUYỆN ĐẦU NĂM 
 

Khái niệm thời gian có thể hiểu như một năm là quả đất quay quanh 

mặt trời một vòng, một tháng là mặt trời quay quanh quả đất một vòng, một 

ngày là quả đất tự quay một vòng. Kim đồng hồ chạy một vòng 24 giờ trong 

một ngày. Một giờ chia sáu mươi phút. Một phút chia sáu mươi giây và một 

giây chia ra nhiều sao. Trong thuật từ Phật giáo, đơn vị chỉ thời gian ngắn 

nhất là sát na, chỉ lâu bằng cái chớp mắt, trên đơn vị thì có thập niên, thế kỷ, 

thiên nhiên kỷ. Trong Phật giáo lại có thời gian dài hơn là tiểu kiếp, trung 

kiếp, đại kiếp, a tăng kỳ kiếp và đại a tăng kỳ kiếp. 

Thời gian vô hạn, không gian vô cùng. Thời gian tự nhiên thì không trở 

lại, mỗi sát na chớp mắt trôi qua là trở thành quá khứ sau lưng khép kín, 

nhưng thời gian vật lý thì có tuần hoàn, hết ngày đến đêm, hết đêm đến ngày. 

Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm và Đông tàn; rồi lại xuân, hạ, thu, đông tuần 

tự. Vạn vật sống trong thời gian vật lý đó bị chi phối theo thời gian sanh, trụ, 

dị, diệt, như chồi mầm, trưởng thành, già cỗi và lá vàng úa chết. Rồi theo 

nhịp tâm đang vô thường mà vận hành chuyển động thành dòng phận đoạn 

sanh tử trong bản chất vốn tự chân thường.  

Giao thừa là một khái niệm chỉ cho thời gian nhất định được nối kết 

giữa sự kết thúc và bắt đầu của một chu kỳ như thời điểm chuyển giao của 

một năm, một thiên niên kỷ. Khái niệm giao thừa bao gồm cái cũ và cái mới. 

Cái cũ là sự kết thúc đang đi qua như quá khứ không quay trở lại. Cái mới là 

sự bắt đầu đang đến và sẽ đến với tràn trề hy vọng trước mắt. Cái cũ là điểm 

kết của một quá trình trước đó và cái mới là khởi điểm của một tiến trình 

tiếp theo. Ở đây, điểm kết đồng thời làm nhân cho điểm khởi đầu và ngược 

lại, điểm khởi đầu đồng thời là điểm kết thúc của sự chuyển giao.  
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Cũng thế, giao thừa là điểm khởi đầu cho một năm, cho một cuộc đời 

chúng ta. Vào giây phút thiêng liêng giao điểm giữa đêm 30 và ngày đầu 

xuân năm mới ấy, trước chánh điện đại hùng trang nghiêm, với cảnh vật 

trang trí xinh tươi, lòng người hoan hỉ, hãy nhắm mắt với trọn vẹn tâm hồn 

thuần nhất và hãy nói lên những ước mơ chân thành, vị tha và thánh thiện 

nhất. Chúng ta xin nguyện trọn thân tâm này sống sáng suốt, thức tỉnh theo 

cuộc đời đạo hạnh giải thoát và hoằng dương chánh pháp. Chúng ta xin 

nguyện dõng mãnh làm những mạnh thường quân, phật từ thuần thành hộ trì 

ngôi Tam bảo thường còn mãi ở thế gian. Chúng ta xin chúc tất cả mọi 

người một năm mới thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ; xuân mãn càn 

khôn, phúc mãn đường (Năm tháng đi qua, người cũng già; Xuân lan khắp 

chốn, phước đầy nhà). Chúng ta cũng xin chúc nhân sinh an lạc, thế giới hòa 

bình, nội gia quyến thuộc hai bên quanh năm vô lượng kiết tường như ý. 

Vâng, có rất nhiều lời chúc nguyện tốt đẹp trong tâm tưởng của mỗi chúng 

ta. Xin hãy cùng nhau làm một việc tốt đầu năm. 
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