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Fwd: Đám táng Niên trưởng Lê Kim Sa 
 
Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi chiến hưũ. 
 
Như đã thông báo cùng qúi vị về sự ra đi của Niên Trưởng Lê Kim Sa. Chúng tôi xin ghi 
lại như sau :  
 
Niên Trưởng HQ Đại tá CK Lê Kim Sa, (  nguyên K4 SQHQ,  Trưởng khối điều hành 
công xưởng Hải Quân Công Xưởng, Chỉ huy trưởng Căn cứ Hải Quân Nhà Bè ) sanh 
ngày 22 tháng 4 năm 1935 tại Nha Trang, mất ngày 11 tháng 3 năm 2010 tại Mesquite, 
Texas. Hưởng thọ 75 tuổi. Ông có 2 người con là Lê Dũng và Lê Kiệt. Dũng có gia đình 
có 2 con gái, Kiệt chưa có gia đình và chung sống với ông Sa. 
 
Ngày 19 tháng 3 năm 2010 hỏa táng thân xác ông tại nhà hỏa táng số 2500 đường 
William ( TX66 HWY) Rockwall Texas vào lúc 10:30am. Ngoài gia đình gồm 2 con trai, 
con dâu ( vợ của Dũng ), 2 cháu nội gái ( 16 & 5) còn có sự hiện diện của anh Lê Lộc là 
em trai út của ông Sa, 2 Niên Trưởng Đặng Cần Chánh và Dư Trí Hùng , vợ chồng anh 
Phúc một hải quân phục vụ tại Căn cứ HQ Nhà Bè và  tôi. 
 
Vì theo ước nguyện của Niên Trưởng Sa nên cháu Kiệt và Dũng đã phải thi hành nên đã 
không có lể nghi quân cách và viếng thăm.  Tuy nhiên mọi người hiện diện đã  được nhìn 
lại ông lần chót cũng như chúng tôi đã chào kính lần cuối vỉnh viễn trước  di hài của Niên 
Trưởng Sa . Sau cùng được cháu Dũng đại diện gia đình bấm nút Start. 
 
Sau đó chúng tôi đã hội ý các cháu và đã được đồng ý là sẽ làm một buổi lể cầu siêu 49 
ngày cho Niên Trưởng Sa tại Tổ đình Từ Đàm Hải Ngoại do Hòa thượng Thích Tín 
Nghĩa trụ trì chủ lễ vào ngày 2 tháng 5 năm 2010 vào lúc 1:00pm. 
 
Để hồi hướng và góp lễ với chùa chúng tôi đã xin phép chùa để mọi người tùy hỉ đóng 
góp gởi về địa chỉ chùa , thượng toạ trụ trì đã đồng ý . Do đó xin qúi vị có thể gởi về : 
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Thượng tọa Thích Tín Nghĩa 
Tổ đình Từ Đàm 
615 North Gilbert Rd. 
Irving , Texas 75061. 
 
xin ghi chú phần memo: “Mr Lê Kim Sa fund” 
 
Nguyễn Xuân Dục 
Monday, March 22, 2010 10:49 PM 
nxduc@aim.com 
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