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Ban liên lạc họ CAO - XUÂN kêu gọi và đề nghị các cháu,  chắt,  chút, nội cũng như ngoại 
của cụ CAO XUÂN DỤC trong nước cũng như đang định cư tại hải ngoại, hãy tích cực hơn
nữa, tự giác hơn nữa, bàn thảo sôi nổi, tiết kiệm chi tiêu sa sỉ, có kế hoạch gom góp tiền 
bạc, của ít lòng nhiều. 

Gia đình nào chưa có đóng góp thì tích cực tùy khả năng kinh tế của mỗi người. Gia đình 
nào đã công đức rồi thì tùy tâm cúng tiến thêm, để cho quỹ dự án nhà thờ CỤ CAO XUÂN 
DỤC (nhà thờ họ Cao-Xuân) có nguồn kinh phí dồi dào bảo đảm cho công trình được hoàn 
thành toàn bộ nội ngoại thất đúng tiến độ, kế hoạch như đã dự kiến vào khoảng tháng 4 hay 
tháng 5 năm BÍNH THÂN này. Các thành viên trong BLLH Cao-Xuân đã có công đức 
đóng góp hết sức, nhưng xem ra còn thiếu nhiều, vì vậy BLLH Cao-Xuân một lần nữa khẩn
thiết kêu gọi sự tự nguyện đóng góp công đức cho quỹ xây dựng nhà thờ họ Cao-Xuân tại 
quê nhà càng nhanh càng tốt của tất cả các cháu chắt chút chít, nội, cũng như ngoại của cụ 
Cao-Xuân Dục.

Hễ ai đã được vinh dự mang họ CAO XUÂN thì hãy suy nghĩ thấu đáo cho sự kiện rất 
trọng đại này của họ tộc. 

Cây có gốc, sông có nguồn, con người có tổ tiên bản quán. Dù sống ở đâu, giàu có hay cơ 
hàn, chúng ta cũng thừa hiểu nên để lại, lưu lại một chút gì đó cho con cháu đời sau. Chim 
bay còn lưu bóng, ngựa chạy còn in dấu chân, dù sống có sung sướng thừa thãi như vua 
chúa, dù có bần hàn cơ cực "tận khổ" như chính biến những năm 53, 54, 74, 75... rồi tất cả 
cũng về với cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta, lúc đó chúng ta tự hào đã có điều để nói một 
chữ "HIẾU NGHĨA" với tổ tiên dòng tộc. Chứ không nhẽ vì thế này, thế kia, thế nọ, chúng 
ta trở thành một hạt bụi, hạt cát vô danh sao. Về với cát bụi với tổ tiên cha mẹ chúng ta 
không thể truyền đạt lại cho thế hệ sau, cho đời sau bằng lời nói, bằng tư duy trực diện, 
nhưng những thực tế hiện hữu trước mặt chúng, những di sản về văn hóa, về những công 
trình tâm linh, mà lúc còn sống ở trên cõi đời này chúng ta đã từng làm được thì lớp con 
cháu của chúng sẽ thấy hãnh diện và tự hào vô cùng. Cũng như hiện nay chúng ta là lớp 
cháu chắt chút của Cụ Cao-Xuân Dục đã và đang báo hiếu cho các bậc tiền nhân vậy - khảo
cứu, dịch thuật, biên tập, xuất bản và tổ chức hội thảo khoa học cho những công trình đóng 
góp to lớn với dân tộc với văn hóa nước nhà của một vị quan đại thần, vị bộ trưởng giáo 
dục đầu tiên của nước AN - NAM ta. 

Chúng ta không trực tiếp được nghe CỤ Cao-XuânD giảng dạy, bảo ban, nhưng những gì 
CỤ để lại cho đời sau đã nói lên tất cả, (trong cuộc hội thảo khoa học lịch sử đã nêu rất rõ 
những điều này). Và rõ ràng chúng ta rất lấy làm hãnh diện cho định danh CAO XUÂN của
mỗi người đang mang bên mình, nó là sự thực quang minh, nó không viển vông hão huyền 
chút nào, nó chỉ phụ thuộc quan điểm nhiều hay ít của mỗi người về việc này thôi !

Mấy lời luận bàn, tôi mong được mọi người để mắt và bớt chút thời gian quý báu đọc và 
lưu ý nhắc nhở cháu con hưởng ứng cho lần vận động này của BLLH Cao-Xuân một cách 
tích cực nhất .
 
CẢM ƠN TẤT CẢ BÀ CON HỌ MẠC CAO XUÂN GẦN XA !
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