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1918-2015 

Mặc dầu tuổi thọ đã cao nhưng sự ra đi 
của Thầy là một đau buồn rất lớn cho gia-đình 
và là một thương tiếc vô cùng của các môn-
sinh của Thầy và của tập thể Kiều-lộ, Công 
chánh. 

Mới ngày nào tôi gọi điện-thoại hỏi 
thăm sức-khỏe của Thầy thì được biết Thầy 
vẫn khỏe. Hai ngày trước khi Thầy từ biệt cõi 
đời, nhớ đến Thầy tôi gọi đến để hỏi thăm thì 
được biết Thầy vẫn còn khỏe. Theo gia-đình 
cho biết Thầy vẫn tỉnh-táo cho đến giờ phút 
cuối cùng của đời thầy. Vào khoảng 11 giờ 
đêm Chủ Nhật ngày 11 tháng 10 năm 2015 
trước giờ lâm-chung Thầy thấy khó thở rồi ra 
đi thanh-thản tại nhà. 

Thầy ra đi như cây cổ-thụ vì gốc yếu  
phải đổ xuống, như ngọn đèn hết dầu phải tắt. 

Giờ đây, chúng ta đã không được thấy 
mặt Thầy nữa, Thầy Trần Lê Quang đã dừng 
bước trên đường đời và đang ở ngưỡng cửa 
đường về Cõi Phật. 

Kính cẩn thắp nén nhang trước Bàn 
Thờ Thầy, thành kính cầu nguyện Hương-Linh 
Thầy sớm vào Cõi Bình-An Thanh-Tịnh với 
Phật. 

Xin vĩnh-biệt Thầy.   
   

Chùa Giác-Minh ngày 25-10-2015 
Tâm San Tôn-Thất Ngọ    

 

Ông Trần-Lê Quang, Pháp Danh Đạo Tuệ, Sinh ngày 06 Tháng 1 năm 

1918  (24 Tháng Mười một Năm Đinh Tỵ) Mất ngày 11 Tháng 10 năm 2015 
 (29 Tháng 8 Ất Mùi) Tại Mountain View, California  Hưởng Thọ 98 Tuổi 


