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                   TƯỞNG NIỆM ÁI HỮU BỮU-ĐÔN
                                                    

     Ngô-Nẫm 

  Thưa quý Ái-Hữu. 

        Ý nguyện của Ái-Hữu Bữu-Đôn là 

sống đời giản dị, không muốn làm phiền 

ai và khi từ giã cõi trần thì lặng-lẽ, thảnh 

thơi, nhẹ nhàng phiêu bồng về cỏi chân 

như tịch tịnh. Ái-Hữu đã nhẹ nhàng ra đi, 

để thương, để nhớ cho gia-đình, bạn bè 

bà con. Tập thể AHCC chúng ta, với lòng 

ngưỡng mộ và kính trọng, đã vô cùng 

thương tiếc sự mất mát lớn lao nầy. 

 
Cố AH Bữu Đôn (1935-2018) 

   Mời quý AH hướng về di ảnh của 

AH Bữu-Đôn, đứng nghiêm chỉnh, giữ 

tâm thanh tịnh, để làm lể tưởng niệm, 

trong lúc Tiểu Sử và lời Tưởng Niệm 

được tuyên đọc. 

************** 

Ái-Hữu Bữu-Đôn sinh năm 1935 

tại Huế. Sau khi xong phần trung học, 

AH du học ở Pháp và đỗ Ponts et 

Chaussees năm 1958.  Sau đó AH đỗ 

thêm Ecole National Superieure du Petrol 

et de Raffinage năm 1959, rồi về nước. 

Khởi đầu, AH làm Chánh Sự Vụ 

sở Nghiên Cứu Cầu ở Bộ Công-Chánh, 

sau đó được đổi qua Bộ Kinh Tế làm ở 

sở lọc dầu.  Sau chánh biến 1963, sở lọc 

dầu giải tán, AH được chuyển qua Nha 

Kế Hoạch.  Năm 1965 AH được cử làm 

Tổng Giám Đốc Kiều Lộ.  Nội các thay 

đổi, AH được mời làm Tổng Trưởng Bộ 

Công-Chánh. Năm 1969 nội các lại thay 

đổi, nên AH ra thành lập công ty Vecco 

và làm TGĐ cho đến cuối tháng 4-1975.   

Đến Mỹ, sau khi ổn định việc định cư gia 

đình, AH được giới thiệu đi làm tư vấn 

chuyên môn ở Côte d'Ivoire, Phi-Châu. 

Tuy ở đây lương bổng cao, nhưng sau 

mấy năm, AH phải trở về Mỹ để cho các 

con lần lượt vào Đại-Học.   

Ở Mỹ, AH chuyển qua ngành 

Computer, một ngành mới mà AH ưa 

thích cho đến khi về hưu. 

Tiểu sử trên cho thấy AH là người 

thông thái, uyên bác về nhiều ngành 

khoa-học nhưng rất khiêm cung. 

Sống xa quê hương, nên tình đồng 

nghiệp đã đưa đẩy chúng ta tìm đến với 

nhau, đan kết tình thân như anh em bà 

con ruột thịt, cùng nhau chia xẻ niềm vui 

nỗi buồn.  Trong gia đình Công-Chánh, 
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AH Bữu-Đôn được toàn thể anh em quý 

trọng qua phong cách khiêm cung, hòa ái 

và luôn quan hoài đến tha nhân. 

   Những tháng ngày hưu trí, ông bà 

đã sống thanh thoát, tỉnh lặng như người 

tu thiền, tuy nhiên không thiếu vắng một 

buổi sinh hoạt nào của AHCC, để góp ý 

kiến xây dựng, kết tình thân ái giữa các 

đồng nghiệp. 

Ái Hữu Bữu-Đôn đã vĩnh-viễn ra 

đi, quy về cỏi Phật, nhưng đã để lại ấn 

tượng đẹp đẽ trong tâm hồn chúng ta với 

niềm thương nhớ bao la! 

   Nhất tâm nguyện cầu chư Phật tiếp 

dẫn hương linh Bữu-Đôn vãng sanh, 

phiêu diêu miền cực lạc. 

  Thành kính tưởng niệm . 

 

 Họp mặt Năm 2015 
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Họp mặt Năm 2016 

Họp mặt Năm 2017 
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