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Người ta tìm thấy một lá thư, nằm phía sau bức tranh vẽ hình Chúa, được 

treo triển lãm ở trường Đại học Tổng hợp: 

Bạn thân, chắc rằng bạn biết tên tôi (trên bức tranh này). Nhưng có thể bạn 

không biết rằng tôi từng là một họa sĩ. À không, chính xác là tôi từng là một thợ vẽ. 

Tôi không học ở bất kỳ một trường lớp chuyên môn mỹ thuật nào cả. Tôi học lóm từ 

một dì phước trong nhà thờ. 

Có lẽ bạn bất ngờ, nhưng đó là sự thật! 

Tôi không có nhà, nói đúng hơn thì nhà tôi là một mái che trên một chiếc ghe 

nhỏ. Quanh năm lênh đênh rài đây mai đó trên những nẻo đường sông rạch miền Tây, 

sống bằng nghề mua bán những món lặc vặc như đường tiêu tỏi. Người dân quê gọi 

chúng tôi là dân thương hồ. Năm tôi lên sáu tuổi, cha quyết định để chúng tôi lại nhà 

trên ghe. Ông ít dong ruổi hơn, quay sang làm nghề hạ bạc, tức là giăng câu, lặn mò 

tôm cá dưới đáy sông… 

Nhưng tháng ngày như thế, anh em tôi không có chỗ nào neo đậu cho những trò 

chơi của tuổi thơ, ngoài mảnh sân rộng và thoáng mát phía trước ngôi thánh đường. 

Trong những ngày chơi cò cò, nhảy dây nơi đó, một lần tôi phát hiện nơi phòng dì 

phước có một lớp học nho nhỏ, với vài ba em nhỏ cở trạc tuổi tôi đang cặm cuội 

ngồi. Tôi len lén đến, dì phước dạy các em vẽ tranh. Đó là những em được chọn, có 

năng khiếu vẽ. Tôi không phải người của đạo, nên một phần ngại ngùng, một phần sợ 

(lúc ấy trong tâm trí trẻ thơ, tôi không biết mình sợ điều gì, nhưng rõ ràng tôi có 
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sợ…), mặc dù không ít lần dì phước cười vui, hỏi tôi, con có muốn học vẽ hay 

không? 

Bạn thân, tôi làm sao biết được, đó là lần đầu tiên duyên Chúa đến với tôi, 

Người đã mở bàn tay đón lấy tôi mà tôi đã rụt rè giấu lấy tay đi, trong một nỗi niềm 

khôn tả. Nhưng rồi Chúa có đứng chờ và rộng lương đón tôi hay không? 

Bạn biết không, sau đó tôi học trường làng đến biết chữ thì mẹ tôi qua đời,  

chiến sự bắt đầu đổ lửa. Cha đem những đứa em tôi về gửi ở quê nội. Tôi ở lại cùng 

cha, dong ghe đến một nơi khác tản cư. 

Những ngày tháng đó, cửa sông là nơi nhộn nhịp những chuyến ghe tàu li 

hương. Cha tôi nói, chỗ nào đông người, thì mình mưu sinh được. Với tư chất một 

người làm ăn, cha tôi biết nơi nào ông có thể đến để mưu sinh. 

Đến cửa sông, cha tôi làm nghề láy ghe thuê, đưa những người li hương ra cửa 

biển. Những chuyến đi như vậy đem lại cho cha tôi khá nhiều tiền. Và trong một lần 

không may, ghe bị chìm giữa sông trong đêm vắng. Cha bị nhấn chìm, mãi không thể 

tìm được xác. Người ta nói, cha tôi đã cùng đi với những người li hương kia, cũng có 

người nói xác ông đã trôi đi ra tới biển. Tôi không biết tin vào đâu, nhưng sâu thẳm 

tim tôi, tôi tin rằng cha vẫn còn sống, ở đâu đó trên đời. 

Bạn, niềm tin của tôi có lẽ không logic. Nhưng thật ra logic bạn ạ. 

Những ngày nhớ cha, tôi ra bến tàu chờ cha, lôi theo mớ bút vẽ và giấy. Trong 

lần ấy, một cô gái da trắng, tóc vàng đến gần tôi. Cô nói tiếng Việt rất rành, cô muốn 

tôi vẽ giúp cô một bức tranh, tranh gì cũng được, để cô làm tin, và làm kỷ niệm với 

mảnh đất này. Vậy là tôi vẽ cha tôi, ông mang một đôi mắt buồn và mênh mông như 

biển. Cô gái nói, người anh vẽ có nét nhân từ như con của Chúa… Tôi thắc mắc? Cô 

gái móc từ trong túi ra một quyển vở chép tay. Trong ấy là những câu kinh Thánh. 

Cô cảm ơn và gửi lại cho tôi hai đồng đô la Mỹ. Nhưng tôi từ chối. Bức tranh ấy 

không mua bán bằng tiền nong... 

Mấy ngày sau đó, tôi lại tiếp tục kiếm sống ở bến tàu bằng nghề vẽ. Người ta 

đến mướn tôi vẽ ngày một đông. Đa số là nhữn người li hương. Họ nhờ vẽ lại cảnh 

quê có ngôi nhà nép bên vườn cao xanh mát và cũng không ít người, nhờ tôi vẽ bức 

tranh Chúa Jê – su và Đức mẹ. 

Tôi không thể nào hình dung ra Chúa, và nếu có cố gắng hình dung để vẽ, khách 

của tôi đều lắc đầu không ưng. Họ miêu tả cho tôi, Chúa Jê – su là phải có râu dài, 
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tóc màu vàng và Người cao khoảng một mét bảy. Có người thì nói rằng Chúa Jê – su 

khoảng ba mươi tuổi thôi, mắt Ngài sáng ngời… Tôi hình dung theo sự miêu tả đó để 

vẽ, và họ ưng lòng với những bức tranh truyền thần tôi vẽ ra. Những bức tranh ấy là 

lời khấn cầu của những người li hương, và cứ sau mỗi lần vẽ xong, tôi đều đề tên họ 

và chữ ký dấu hiệu của mình dưới góc bức tranh. Tôi cầu mong Chúa ở trong tranh, 

sẽ tạo cơ duyên nào đó để cha tôi, nếu còn sống sẽ nhìn thấy và biết tôi vẫn còn ngồi 

vẽ nơi đây, đợi cha. Cơ duyên nào đó để chúng tôi có thể gặp lại nhau, thêm ít nhất 

một lần, một lần nào nữa… 

Nhưng bạn thân có biết không, suốt hơn mười năm ngồi vẽ ở bến tàu, và khi bến 

tàu đã được giải tỏa để mở một cái cảng cá lớn, tôi vẫn ngồi vẽ, suốt ngần ấy mấy 

mươi năm. Nhưng chưa bao giờ lời cầu nguyện vào những bức tranh của tôi thành 

hiện thực. Kể cả những người mang tranh của tôi sang một đất trời khác, tôi cũng 

không biết rằng họ rồi đã ra sao. Họ còn hay đã mất và lời nguyện của họ có thành 

hiện thực hay không? 

Mùa đông năm tôi vào tuổi năm mươi, khi ấy tôi đã có một ngôi nhà cấp bốn và 

một gia đình đầm ấm, thì tôi đột ngột đổ bệnh. Tôi nằm lì suốt mấy tuần liền, sau đó 

mới ngồi dậy và tập đi lại được. Nhưng cơn tai biến đi qua đã làm tôi liệt hết một nửa 

người. Lúc này, tôi không thể nào vẽ tranh được nữa. Những đường cọ không thể nào 

giúp tôi vẽ nên những bức tranh truyền thần. Lúc đó tôi nghĩ, chắc là đời mình sẽ mãi 

vậy rồi… Tôi mở lại quyển vở chép tay những câu kinh Thánh ngày nào. Bây giờ tôi 

thấy niềm tin của mình như hạt giống, mà hỡi ơi, mảnh đất gieo trồng thì đã cằn cỗi 

rồi… 

Nhưng bạn biết không, tôi biết Chúa không từ bỏ tôi, khi tôi vào tuổi năm mươi 

mốt. Một ngày mưa, cô gái tóc vàng năm nào giờ đã thành một dì phước đứng tuổi, 

đến tìm tôi. Phải mất ít nhất năm phút tôi mới nhận ra cô. Cô nhìn tôi, mắt cô như 

chứa cả nỗi buồn của tôi trong ấy. 

- Tôi vẫn tin anh là họa sĩ, anh không phải là thợ vẽ 

- Nhưng dì thấy đó, tôi có vẽ được bức tranh nào đâu, đó là những bức vẽ, tôi vẽ 

theo yêu cầu của người ta, vì tôi cần tiền để lo cho cơm áo… 

- Không đâu anh họa sĩ ạ. – vừa nói, cô móc từ trong ba lô ra một bức tranh. Ôi 

trời, đó là bức tranh tôi vẽ tặng cô hồi ba mươi năm về trước. Bức tranh vẽ cha tôi, 

một người đàn ông khắc khổ, suốt đời vì con, cho đến lúc ông ra đi (đi đến một nơi 

nào đó)… 
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Cô nói rằng, bức tranh của tôi, bức tranh mà cô luôn nhìn thấy nơi đó là hiện 

thân của Chúa. Cô đã cầu nguyện suốt những ngày lênh đênh trên biển, thuyền thì 

cạn nước sạch, mà lương thực thì cũng hết từ hôm qua. Cô nguyện rằng nếu thuyền 

vào được bờ bến nào đó an toàn, cô xin ở lại nơi đó tu và suốt đời giúp những người 

cơ nhỡ. 

Thuyền bất ngờ thấy được hòn đảo nổi, và đã nhanh chóng đến đó, được cư dân 

trên đảo hết lòng đùm bọc. Nhưng rồi, những người được cứu ấy cũng đi về phía họ 

muốn đến. Chỉ duy nhất cô, xin ở lại đây cùng với hai cô bạn. Rồi cô tu học, và mở 

tại đảo Tình Thương này một cô nhi viện, cứu vớt và nuôi lấy những đứa bé bị lạc 

mất mẹ cha trong những chuyến hải trình. 

Và hôm cô đến thăm tôi, đem đến cho tôi một hủ tiểu sành. Đó là cha tôi. Ba 

mươi năm trước, ông được người ta vớt lấy đem về tá túc ở đảo Tình Thương. Mấy 

tháng sau, trước lúc nhắm mắt vì bệnh phổi, cô đã kịp nhận ra ông là cha tôi vì ông 

giống y như người trong bức tranh tôi vẽ. Cô đã chăm sóc cho ông những ngày cuối 

đời, và thực hiện lời ước nguyện của ông, đem ông về với tôi và đất mẹ… 

Bạn biết không, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc ngày hôm ấy, Và chính 

thời khắc đó, tôi biết, Chúa vẫn còn hiển hiện ở lòng tôi, không bao giờ người bỏ rơi 

tôi giữa biển đời này. 

Tôi bắt đầu tập đi lại, và hàng ngày tự lội bộ đến nhà thờ đi lễ. Những bước 

chân ấy, cứ mỗi lần đi là mỗi lần tôi nghĩ đến Chúa. Người hiện ra trong lòng tôi, đó 

là một ông già râu tóc, gương mặt giống hệt cha tôi. Lúc nào cũng ấm áp tình thương 

và dìu dắt tôi suốt ba năm trời đến thánh đường, cho đến khi tôi đi lại vững chải hơn 

và tay tôi bình phục lại. 

Bạn biết không, đây là bức tranh tôi vẽ Chúa, đó là Chúa ở trong lòng tôi. Tôi 

thấy người thế nào, thì tôi vẽ ra như thế đó. 

Hôm vẽ Chúa, đến lúc sắp xong thì tôi mới hay tuýp màu đã cạn. Tôi bần thần 

nghĩ, có thể đó là bức tranh cuối cùng của đời tôi. Nhưng không, tôi chỉ thiếu mỗi 

màu đỏ để vẽ trái tim của người. Và tôi đã nặn máu ở ngón tay để có thể tô lên tranh 

một màu đo đỏ. 

Nhưng quái lạ, bức tranh tôi được đem đi triển lãm ở nhiều nơi, bất kỳ nơi đâu 

họ cũng thắc mắc rằng, thật ra tôi đã vẽ trái tim của Chúa như thế nào mà có thể tạo 

nên một sắc màu vừa linh thiêng vừa sống động đến như thế? 
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Bạn thân, tôi gọi bạn là người họa sĩ của tương lai, vì tôi biết, thế hệ của bạn sẽ 

“vẽ” nên nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho cuộc đời này. Tôi gửi bạn bức thư dài dòng 

này, thật chất chỉ muốn nói với bạn một điều rằng, mỗi người đều có một Đức Chúa 

Trời khác nhau, vì Chúa hiện thân muôn hình vạn trạng trong mỗi chúng ta… Người 

không bao giờ rời xa, nếu bạn biết đến Người. 
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