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TIỂN ÐƯA AH LÊ MINH CHÁNH “VIỄN DU LẠC QUỐC” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cố Ái Hữu Lê Minh Chánh 
Nguyên Tổng Giám Ðốc Tổng Nha Kiến 

Thiết  Bộ Giao Thông Công Chánh VNCH 

Tôi thường hay gọi điện thoại thăm các bạn 

già trong gia đình Công Chánh, thăm hỏi sức 

khỏe để chia xẻ vui buồn với nhau. 

 Hôm 24 tháng 2 vừa qua, tôi gọi thăm anh 

chị Lê Minh Chánh ở Long Beach (CA) thì được 

người cháu gái cho hay “Ba con đã mất sáng 

nay”. Tôi bồi hồi xúc động, trong 4 anh em cùng 

tuổi Quý Hợi (1923) ở Nam Cali, Anh Bùi 

Chiên đã ra đi năm trước, nay Anh Lê Minh 

Chánh vừa mất, còn lại hai người: Anh Lưu Văn 

Quế và tôi, Lê Khắc Thí. Tôi cũng được cháu 

cho biết là ba cháu hôm qua đi ngủ trễ, cảm thấy 

mệt, đưa vào bệnh viện thì sáng hôm sau mất. 

Anh ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. 

 Tôi tin cho một số AH biết và hẹn nhau đến 

dự tang lễ. Một số anh em: anh Bùi như Tiếp, 

Ðồng Sỹ Tụng, Hoàng đình Khôi, Trịnh hảo 

Tâm, Nguyễn tấn Thọ, Nguyễn tâm Cảo… và tôi 

cùng đến phúng điếu và tiễn đưa Anh Lê Minh 

Chánh “Viễn Du Lạc Quốc”. 

 AH Nguyễn Tấn Thọ thay mặt anh em,  

trong bài phát biểu nhắc lại quá trình phục vụ 

của cố AH Kiến Trúc Sư Lê Minh Chánh trong 

ngành Kiến Thiết từ năm 1958 đến năm 1975, 

trong thời gian 18 năm, đã đảm nhận nhiều chức 

vụ chỉ huy và chức vụ cuối cùng là Tổng Giám 

Ðốc Tổng Nha Kiến Thiết thuộc Bộ Công 

Chánh. 

 Sau ngày 30-4-1975 AH Lê Minh Chánh 

cùng một số anh em Công Chánh đi cải tạo ở tại 

Long Thành trong thời gian 6 tháng. Tính tình 

khiêm nhả, hiền hòa của AH LMC đã được đồng 

nghiệp và thân hữu cảm mến. Những năm cuối 

đời của Anh, KTS-LMC đã dành nhiều thì giờ 

tìm cho mình một hướng đi tâm linh, nương tựa 

vào Phật pháp để được sống an lạc và hạnh phúc 

bên người bạn đời hiền hậu và con cháu. KTS 

LMC ra đi để lại niềm thương tiếc trong lòng 

mọi người thân thuộc. 

 Gia đình AH LMC là một đại gia đình gồm 

vừa con, dâu, rễ, cháu nội ngoại trên 30 người, 

có mặt đông đủ hôm tang lễ. Một cháu đại diện 

cho gia đình, phát biểu những lời rất cảm động: 

 “Cuộc đời Ba ôn lại, từ lúc rời quê nhà đi 

học, đi làm cho đến lúc chấm dứt công vụ, Ba lo 

cho gia đình tìm đường tự do, trôi nổi, khó khăn 

muôn vàn nỗi khổ, nhưng Ba không bao giờ 

phàn nàn, than thở với vợ con. 

 Hôm nay Má và chúng con đưa tiễn Ba đi về 

cõi an lành, nơi không còn âu lo, phiền não, nơi 

Lạc Quốc, con xin được đại diện cho đàn con 

cháu của Ba, cám ơn Ba thật nhiều. Ba đã cho 

chúng con được vinh hạnh tham dự vào cuộc đời 

trong suốt hành trình của Ba, công ơn to lớn này 

chúng con không bao giờ đền đáp được. Chúng 

con xin cầu nguyện cho Ba được theo ánh hào 

quang của Phật để về nơi Tịnh Ðộ, an lành, tiếp 

tục con đường tu tập còn dở dang ở cõi này. 

Chúng con sẽ chăm sóc - lo cho Má cũng như 

Ba đã chăm sóc – cho Má nhiều năm qua…” 

 Riêng tôi, đồng hội (AHCC), đồng thuyền 

(Bộ Công chánh), đồng niên tuế (Quý Hợi) với 

AH LMC, đã được gần gũi với nhau trên nửa thế 

kỷ (20 năm ở Việt Nam, 30 năm ở Nam Cali), 

tôi cảm thấy tính tình hiền hậu đạo đức của AH 

rất được trân quý. Anh ra đi để lại cho con cháu 

tấm gương trong sáng và Phước Ðức tràn đầy. 

 

AHCC khắp nơi xin thành kính phân ưu 

cùng Cụ Bà Lê Minh Chánh và gia đình, Cầu 

Chúc Huơng linh AH Lê Minh Chánh sớm tiêu 

diêu Phật Quốc.       

   Lê Khắc Thí 


