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Tập bút ký “Tấm Lòng Trải Rộng” của 
Phạm Xuân Thái đã được tác giả ra mắt 
tại Providence Recreation Center, Falls 
Church, chiều chủ nhật 30.8.2015 trước 

một cử tọa đông đảo ít thấy trong các sinh hoạt văn 
nghệ tại Vùng Hoa Thịnh Đốn từ nhiều năm nay.
 Hội trường rộng đã thiếu ghế ngồi cho những 
người tới sau, và những người tới trước lại ít bỏ 
về sớm. Buổi ra mắt sách được nhiều hội đoàn bảo 
trợ, gồm Cộng Đồng Việt Nam Vùng D.C/MD/
VA, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng HTĐ, Hội Người 

Trong cảnh chợ chiều của sách báo Việt ngữ hải ngoại,
“Tấm Lòng Trải Rộng” của Phạm Xuân Thái đã ra mắt huy hoàng

Lê Phong tường thuật & Nhất Hùng chụp hình

Gia đình Phạm Xuân Thái, từ trái, quý tử Đôn, hiền thê Hằng, Phạm Xuân Thái, ái nữ Như An và con rể 
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Việt Quốc Gia, Nhà Việt Nam, Tiếng Nói Người Mỹ 
gốc Việt, Hội Giáo Dục Trẻ Em vùng HTĐ, Hội Từ Bi 
Phụng Sự, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Tam Cá 
Nguyệt San Cỏ Thơm, Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới, 
HTĐ/Việt Báo, Báo Đời Nay, Câu Lạc Bộ Văn Học 
Nghệ Thuật, Hội Thơ Ảnh HTĐ, Văn Bút VN Hải 
Ngoại miền Đông Bắc HK.
 Thính giác cử tọa đã không bị tra tấn bởi những lời 
tâng bốc tác giả quá lố hay đánh bóng tác phẩm quá 
kỹ, và những ca nhạc phụ diễn quá nhiều. Tác giả 
Phạm Xuân Thái đã trải rộng tấm lòng một cách chân 

thành:
 “Nhìn hội trường với đầy đủ những gương mặt thân 
quen, tôi rất vui và cảm thấy ấm lòng, vì tôi hiểu rằng 
với số lượng sách báo trên internet, quý vị không có 
thời giờ để đọc hết, do đó, sự hiện diện của quý vị tại 
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Khung cảnh hội trường đầy ánh sáng mặt trời và đông đảo khán thính giả

Tác giả Phạm Xuân Thái ký sách

Diễn giả 
HỒNG 
THỦY đây là vì  tác giả nhiều hơn là tác phẩm. Tôi xin cảm 

tạ từng người một trong hội trường này.”   
 Phạm Xuân Thái cho biết sau mấy tháng lo in sách 
và ra mắt sách đã sút mất mười pounds. Điều đó nói 
lên sự nghiêm túc của tác giả trong việc xuất bản và 
ra mắt một cuốn sách và cũng cho thấy tác giả đã yêu 
thương và chăm lo chu đáo ra sao cho đứa con tinh 
thần đầu lòng của mình. Điều đó cũng giải thích vì 
sao buổi ra mắt sách đã diễn ra huy hoàng trong cảnh 
chợ chiều của việc in sách và ra mắt sách trong các 
cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Người đọc sách 
Việt ngữ ngày càng ít nên người viết cũng ít. Mỗi buổi 
ra mắt sách chỉ lèo tèo vài ba chục người tới dự, dù 
là một cuốn sách có giá trị và tác giả là một nhà văn 
nổi tiếng.
 Có thể nói đây là “ngày gặt hái” của Phạm Xuân Thái 
sau 40 năm gieo trồng qua những sinh hoạt trong 
cộng đồng người Việt Vùng Hoa Thịnh Đốn. Và điều 
cần ghi nhận là “gặt hái” về vật chất, tiền bán sách, đã 
được tác giả tặng cho hai hội tư phục vụ công ích: Hội 
Từ Bi Phụng Sự Miền Đông và Hội Giáo Dục Trẻ Em 
Vùng Hoa Thịnh Đốn (VYEA).
 “Gặt hái” về tinh thần, đáp lại những chúc mừng của 
bạn hữu sau buổi ra mắt sách, Phạm Xuân Thái nói: 
“Một con én không làm nên mùa Xuân. Buổi RMS 
hôm qua được thành công tốt đẹp hơn dự liệu là nhờ 
những góp sức cuả tất cả quý anh chị em. Những 
feedbacks nhận được rất phấn khởi và ấm lòng.”
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