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SỞ KHANH ĐẾN TRƯỚC DIÊM VƯƠNG 

 

Tòa án Âm Cung hôm ấy họp phiên cộng đồng: Đệ Nhị, Đệ Ngũ và Đệ Thất Điện 

Diêm Vương hội nhau chủ tọa. 

Buổi tòa này, vong linh bị mang ra xử là một tên tù trọng tội, tên Sở Khanh, dân 

nước Trung Hoa, cõi Á Đông, thuộc về Địa Cầu. Hắn bị cáo về tội quyến rũ, lừa dối, thề 

nhảm và bức tử hơn hai chục chúng sinh. 

Những việc như vậy không phải là những việc quái lạ, vì ở nơi địa-ngục, hàng ngày 

người ta còn được thấy những tội ác ghê gớm, chẳng hạn như giết mẹ, đâm cha, bán 

nước, v.v…  

Nhưng sao các quỷ sứ hôm nay không có vẻ thản nhiên như mọi khi. Họ rộn rịp, tới 

tấp bầy ra trước sân toà án tất cả những hình cụ ghê gớm nhất dùng để trừng phạt 

những chúng sinh đã làm nên tội ác trên trần thế:  nào những bàn rộng chơm chởm đầy 

chông sắt nhọn hoắt và sáng ngời; nào những chậu máu dê, chó, mùi tanh hôi xông lên 

làm cho nôn mửa; nào những con chó ngao trông dữ tợn hơn hổ báo, mồm rộng như 

đấu, hai nanh to dài bằng hai quả chuối tiêu. Họ kéo bễ làm hồng than trong lò để đun 

vạc dầu cho sôi. Họ nung đỏ kìm cặp. Họ bật nắp đậy những hố sâu để xem rắn, rết thức 

hay ngủ và đã phun kêu đòi uống máu, ăn thịt chưa. 

Ở sân người ta thấy đủ mặt quỷ sứ, cả những tên không phải là phần việc:  đứa thì 

đầu người chân dê; đứa thì đầu hươu tay vượn; quỷ dạ xoa mặt tròn như bánh xe, mắt 

đỏ như hồng chín; quỷ võng lượng đầu nhọn như mũi móc, mà chỉ có một chân; quỷ lỵ-vị 

một mắt thao láo ngay giữa trán, tay cầm một cái búa nặng đến nghìn cân. Trong đám 

yêu quái ghê gớm đó, người ta còn thấy có cả nhiều bộ mặt tươi đẹp sáng vui của một 

số thị-tì, những diêm-hậu và nhiều vị thiên-thần trên thế giới cực-lạc, hào-quang tỏa 

quanh mình, nõn nà trong đôi cánh trắng. 

Họ tò mò muốn xem mặt tên Sở Khanh. Hắn là một tên tù lạ vì hắn làm hại toàn 

những đám con gái và hơn nữa toàn là bọn đàn bà, con gái hắn đã yêu thương. 

Các phán quan lục tục đến, mũ đỏ, áo đen, mỗi người mang theo một tập hồ sơ lớn. 
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Rồi bỗng một điệu nhạc buồn thảm, nhưng trang nghiêm, rầu rĩ nổi lên…  Ba vị Diêm 

Vương cùng lâm triều một lúc. 

Đệ Nhị Điện Diêm Vương mặt đen râu bạc, bận áo bào trắng thêu rồng đen, ngồi 

bên tay phải. Đệ Ngũ Điện Diêm Vương mặt trắng, bận áo bào hồng thêu rồng vàng, 

ngồi giữa. Và cuối cùng bên trái là Đệ Thất Điện Diêm Vương mặt đỏ, bận áo mầu da 

trời có thêu rồng trắng. 

Trong phòng lạnh như băng… Sau một hồi trống, một hồi chiêng, phiên tòa khai 

mạc. 

Một tên quỷ sứ, mặt dài, mắt xếch, trên đầu có hai cái sừng tựa nhưng sừng trâu, 

tay xách gươm, tay cầm xích, điệu tội nhân đến quỳ trước mặt các Diêm Vương. 

Sở Khanh là một gã trạc bốn mươi, mặt mũi xanh xao, hốc hác, nhưng vẫn còn 

phảng phất vẻ tao nhã, đa tình. 

Đệ Nhị Điện Diêm Vương cất tiếng mắng: 

“Quân gian ác, ngươi đã làm cho bao nhiêu người phải khóc than đau khổ; ngươi đã 

bao nhiêu lần làm nhơ nhuốc danh nghĩa của đàn bà; ngươi đã bao nhiêu lần bức tử bọn 

phụ nữ đã yêu ngươi; ngươi đã bao nhiêu lần thề bồi rồi thất ước…  Tội ác của ngươi 

nhiều hơn tinh tú trong vũ trụ, nặng gấp mấy mươi lần ba nghìn thế giới; ngươi sẽ vạn 

đại bị giam cầm ở nơi ngục tối để ăn năn tội lỗi khi xưa…” 

Sở Khanh mặt hơi biến sắc, nhưng vẫn không có vẻ gì là lo sợ, hắn nhìn ba vị thẩm 

phán, rồi dõng dạc thưa rằng: 

“Kính thưa ba vị điện hạ, tiểu hồn dám xin các vị điện hạ bớt giận cho tiểu hồn được 

trình bầy một vài lời.” 

Diêm Vương giọng vang như xấm làm cho bọn quỷ sứ phải lo ngại nhìn nhau và lo 

ngại hộ cho tên vong linh cứng cổ và tai quái đã không kêu van tha tội, lại còn điên rồ 

định ngụy biện để gỡ tội mình. 

“Tên giặc lớn mật kia, mi đã gian ngoan trên trần thế, nay lại còn muốn khua môi 

múa mép để lừa dối chúng ta chăng? 

Mi phải biết rằng ở chốn này đèn công lý rạng rõi soi thấu tâm can mi. Nếu mi ăn năn 

hối lỗi ta sẽ cho mi lên trần đầu thai làm trâu, làm chó để có cơ lập công đền bù tội cũ; 
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nếu mi còn giả dối muốn lừa lọc cả ở Âm Cung, ta sẽ đầy mi xuống ngục tối A Tỳ để rồi 

đời đời kiếp kiếp mi có thì giờ mà nghĩ đến những việc làm vô đức của mi…  Bây giờ ta 

cho phép mi được trình bầy gỡ tội.” 

“Tiểu hồn thiết nghĩ chưa làm gì nên tội lỗi. Đấng Thượng Đế chí tôn chí chính đã 

sinh ra trời đất. Trời đất theo luật Âm-Dương phối hợp đã sinh ra vạn vật. Vạn vật đều 

say mê hoài bão ánh sáng hương thơm… Đấng Thượng Đế đã sinh ra trai gái và làm 

cho trai gái phải yêu thương nhau. Ngài đã tạo ra giống đàn bà trẻ đẹp, dịu dàng để cho 

bọn đàn ông mê say, ham muốn. 

Tiểu hồn khi xưa gặp một người con gái đẹp, tiểu hồn thấy người ta bảo đó là hương 

trời, sắc đất nên đem dạ yêu thương mà cảm tạ Trời Đất đã ban cho ân lớn. Thượng Đế 

lại cho tiểu hồn gặp một người đàn bà đẹp khác, dung nhan còn đẹp hơn, tiểu hồn vội 

vàng hái nhận ơn trên, mà cũng yêu thương quí mến. 

Tiểu hồn thiết nghĩ rằng Thượng Đế đã sinh ra đôi mắt nhìn biết đẹp, trái tim cảm 

thấy yêu, nếu không mang ra dùng thì chắc sẽ mang tội với đấng Tạo Hóa cho nên tiểu 

hồn không bao giờ dám từ chối không nhận những quý báu mà Thượng Đế đã ban ơn 

cho tiểu hồn được biết. 

Lũ bướm ong kia, trong cảnh tưng bừng của ánh trời ngợp cỏ hoa, đã âu yếm tất cả 

các hương, các sắc, sao cổ lai không ai đem ra luận tội và cấm đoán không cho chúng 

được đổi thay? 

Gió bão hung tàn kia làm tan tành bao hoa thơm cây đẹp để cho cảnh tự nhiên đang 

vui vẻ tốt tươi bỗng thành một nơi hoang tàn buồn thảm, há chẳng là vì tuân mệnh của 

Thượng Đế ru! 

Thảng có người trách tiểu hồn thấy bạc vàng tối mắt, giả tình thương để lừa dối 

người nhẹ dạ tin mình, tiểu hồn dám xin thưa rằng, xưa nay trần thế có mấy người thực 

dạ yêu thương vì yêu thương. Họ yêu thương vì sắc đẹp, vì hi vọng được ôm ấp vuốt ve. 

Họ thương vì nghĩ đến thân mình và mong chờ sau này được nghĩa tình của người báo 

đáp. 

Nghĩ cho kỹ, họ vì cầu lợi mà yêu thương thì tiểu hồn thiết tưởng cũng có thể giả yêu 

thương mà cầu lợi… Dùng yêu thương để lấy tiền bạc cũng như các văn thơ mang lòng 
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cảm hứng ra để cầu trả nợ hình hài và mong danh vọng. Văn nhân, thi sĩ có bao giờ bị 

kết tội vì thế đâu!” 

Các vị Diêm Vương vẫn trầm ngâm nghe lời biện bạch của Sở Khanh, ý hơi nghịch 

song cũng không hẳn là không có nghĩa. 

Đệ Thất Điện Diêm Vương dịu dàng bảo bị cáo nhân: 

“Ta khen cho mi khéo biện luận, song tình yêu thương giả dối của ngươi đã cắt ruột, 

đập tim, đã làm tan tành thân thế nhiều kẻ vô tội. Bao nhiêu người đã kiện mi ở Âm 

Cung, ở Thiên Đường thế nào rồi mi cũng phải tội. Mi còn kêu ca gì nữa?” 

“Tấu Điện Hạ, tiểu hồn chỉ xin yêu cầu Điện Hạ thi ơn cho một bận cuối cùng:  gọi tất 

cả các kẻ đã buộc tội tiểu hồn ra đây đối chứng.” 

Diêm Vương bèn ra lệnh cho gọi các chứng tá vào khai. 

Hai chục đàn bà con gái, phần nhiều là trẻ đẹp bước vào. Có người còn phải mang 

xiềng xích. 

“Vong linh Bội Lan, mi kêu rằng mi nhẩy xuống ao tự tử là vì tên Sở Khanh đã thề 

thốt trọn đời yêu mi rồi lại bỏ mi, mi có nhận đã khai lúc mới xuống dưới này như thế 

chăng?” 

Bội Lan ngửng đầu lên thấy Sở Khanh, đỏ mặt thoảng cười, đứng lặng im trong giây 

lát. 

“Tâu lạy ngài con không nhớ.” 

“Bích Ngọc, mi đã cung rằng tên Sở Khanh ngon ngọt quyến rũ ngươi, rồi cùng nhau 

lập mưu giết chồng để cho được ăn ở với nhau. Nhưng chẳng bao lâu hắn lại bỏ mi, để 

mi phải cắn lưỡi tự-tử. Mi có nhớ lời cung khi xưa chăng?” 

Bích Ngọc ngẩng đầu lên, âu yếm nhìn Sở Khanh rồi đỏ mặt: 

“Bẩm con không nhớ!” 

“Thúy Kiều, mi khai rằng hồi mi bị giữ ở lầu Ngưng Bích, mi giữ tiết sạch giá trong 

nhưng vì tự lời ngon ngọt của Sở Khanh mà nỡ phải đành lòng quên trinh tiết rồi chịu 

bao nhiêu nhơ nhuốc, buồn đau. Mi có giữ lời cung không?” 

“Bẩm con không nhớ …” 
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Rồi tất cả bọn sinh linh vì một người mà đau khổ ở trần thế rồi phải đọa đầy ở địa 

ngục kia, lần lượt tiến lên, nhưng ai ai cũng một mực khai là không nhớ. 

Các quỷ sứ ngơ ngác nhìn nhau lo sợ cho tội nhân và cho cả những nhân chứng. 

Các vị Diêm Vương mặt không vui, ngồi bàn luận một lúc lâu, rồi Đệ Ngũ Điện Diêm 

Vương tuyên án: 

“Tuy bọn chúng sinh này đã sẵn lòng tha tội cho mi, song tội lỗi của mi đã ghi trong 

sổ Thiên Đình. Mi chắc không quên rằng việc gì mi làm cũng có quỷ thần hai vai biên 

chép cả. 

Mi sẽ bị cắt lưỡi vì tội gian ngoan bẻm mép; mi sẽ bị rút ruột vì bụng dạ mi hiểm độc; 

mi sẽ bị moi tim thay vào bằng một trái tim sắt đá; rồi mi sẽ phải giam trong A Tỳ địa 

ngục cho đến khi đức Di Lạc ra đời và một vị tu hành đắc đạo lại xuống đây để xin xá-tội 

cho vong nhân. 

Quỷ sứ bay, kéo cổ nó ra hành tội!” 

 Tiếng dạ ran như sấm, chúng quỷ xô vào, lôi Sở Khanh ra để thi hành mệnh lệnh. 

Song nhanh hơn, Bội Lan đã nắm chặt lấy áo Sở Khanh. Thúy Kiều ngồi sụp xuống, 

ôm lấy chân Sở Khanh, Bích Ngọc sấn đến giật cái xích ở tay quỷ đầu trâu mặt ngựa. 

Còn những người kia, họ phủ phục trước mặt Diêm Vương, òa lên khóc và kể lể xin 

cho được chịu tội thay cho Sở Khanh. 

Ba vị Diêm Vương lấy làm lạ, truyền lệnh cho mọi người không được xao xuyến, và 

hỏi rằng: 

“Các người sao vội quên rằng tên này đã làm cho các người đau khổ điêu đứng ở 

chốn dương gian và nặng tội ở nơi địa ngục mà còn xin chịu tội thay cho hắn?” 

Bội Lan quỳ xuống trả lời: 

“Kính thưa ba vị điện hạ, con tuy đã vì chàng mà đau đớn, song chàng đã làm cho 

con biết cái vui thú của ái tình. Mấy năm cay đắng của con tuy vậy cũng chưa xứng đáng 

với những giờ khắc sướng vui mà chàng đã cho con tận hưởng…  Đời con không có 

những ngày gần chàng thì không còn nghĩa lý hương vị gì. Trước khi biết chàng, con chỉ 

thấy tháng ngày lạnh lùng nhạt nhẽo… Chàng bỏ con, con tự-tử, cũng chỉ vì con không 
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được sống gần chàng. Con chết, nhưng vẫn còn hi vọng rằng linh hồn ở gần chàng để 

đỡ nâng âu yếm…” 

Sau Bội Lan, Bích Ngọc tiếp lời: 

“Còn phần con, con không oán chàng mà còn cám ơn chàng đã làm cho đời con tươi 

đẹp. Chồng con là một người buôn bán ngu si, ngày tháng bôn ba, xuôi ngược chỉ có 

một hi vọng ký cóp bạc vàng. Đời con ở gần hắn, tối như đêm, dầy như đất. Thái độ, tính 

tình của hắn chỉ làm cho con ghê tởm oán thù. Sở Khanh đã làm cho con biết cái vui, cái 

đẹp của cuộc đời…  Con đã giết chồng con để theo chàng. Dù con biết tội con là nặng, 

con còn có thể giết chồng con được nữa nếu lại được yêu chàng. Con cắn lưỡi chết vì 

mất tình yêu, mà mất tình yêu rồi đời con không còn gì là xinh tươi nữa…” 

Mấy vị Diêm Vương đều phân vân lấy làm khó nghĩ. Đệ Ngũ Diêm Vương nói với 

các vị kia rằng: 

“Hậu không ngờ người đời ai cũng sợ đau đớn mà lại chuộng sự đau đớn của ái 

tình. Xét ra bao nhiêu tội ác đều ở ái tình mà ra cả, chúng ta phải làm biểu tâu đức 

Thượng Đế xin ngài cho diệt bỏ tình cảm ấy ở trong lòng người. Như thế có lẽ công việc 

của âm cung cũng bớt đỡ và tội ác chúng sanh chắc cũng bớt ít đi.” 

Song các ngài vẫn không biết xử trí thế nào cho phải. Hành tội Sở Khanh thì mang 

tiếng là không độ lượng vì nạn nhân không còn ai khiếu nại, mà tha Sở Khanh thì không 

còn gì là luật pháp công bằng. 

Đệ Nhị Điện Diêm Vương tìm được một kế. Ngài tỏ ý cho các vị cùng ngồi, ai nấy 

cho là kế diệu… 

Ngài chỉ cây bàn đào của bà Tây Vương Mẫu cho năm xưa khi lên hội họp Thiên 

Đình, cây sống đã nghìn năm rồi mà hãy còn thấp bé sát đất: 

“Ta sẽ giam Sở Khanh vào ngục A Tỳ đến bao giờ cây này có quả và khi quả chín sẽ 

thả ra.” 

Ai nấy đều cho rằng như thế thì Sở Khanh sẽ không còn hi vọng gì vì bàn đào ba 

ngàn năm mới sinh hoa, ba ngàn năm mới kết quả và ba ngàn năm sau nữa quả kia mới 

chín … 



7/15 

Chín ngàn năm trong ngục A Tỳ!  Ai kham chịu cho nổi?   Vả lại năm ngàn năm nữa 

Phật Thích Ca lại xuống đầu thai làm Di Lạc cứu chúng sinh:  Âm cung lại có truyện vong 

nhân xá tội, thì lời hứa của Diêm Vương chẳng có ý nghĩa gì! 

Nhưng kìa, tất cả những vong linh đàn bà đã yêu kia xúm nhau vào bên cây mà 

khóc…  Họ vuốt ve cây, họ tưới cây bằng nước mắt. Họ kêu van Trời Phật thương xót, 

mở lượng từ bi… 

Và lạ chưa kìa!  Cây lớn lên trông thấy…  Rồi bỗng một đóa hoa nở to. Rồi một quả 

lớn bằng một cái đầu … 

Bọn phụ nữ kia vẫn cầu xin, vẫn vuốt ve…  Quả đào đã chín, trước khi viên phán 

quan thảo xong lá biểu đệ lên Ngọc Hoàng xin hủy bỏ tình yêu đương tai họa của chốn 

trần gian. 

Các vị Diêm Vương cảm động. Đệ Nhị Diêm Điện Vương lắc đầu: 

“Ta không ngờ tình yêu của đàn bà lại quý, lại mạnh đến như thế được.” 

Hai vua ngồi bên cũng chép miệng thở dài, một vị nói: 

“Thế mà thiếu chút nữa chúng ta định xin Ngọc Hoàng diệt bỏ cái cảm tình thiêng 

liêng cao quý ấy đi.” 

Các ngài bèn sai hủy tờ biểu tấu đệ lên Thiên Đình, và truyền lệnh tha cho Sở Khanh 

cùng tất cả những người đàn bà vô phúc hay tốt phúc kia… 

 

Theo các thiên thần, Sở Khanh dắt tay các người bạn gái cùng nhau bay lên thế giới 

cực lạc để bọn quỷ sứ nhìn theo buồn tiếc thở dài … 

 

Trần Văn Tuyên 

Saigon, 1967 
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SỞ KHANH IN HADES 

 

Today, the court in Hades was holding a combined session, co-chaired by the deities of 

Second-Realm, Fifth-Realm and Seventh-Realm. 

Brought to the court was the soul of a criminal named Sở Khanh who, in his lifetime on 

Earth, had been a citizen of China, a land located in Asia. This man was accused of several 

crimes, mostly seduction of young women, scams, frauds, false promises and thus, causing 

premature death to more than twenty human beings. 

Normally, these types of offenses did not belong to the worst categories of crimes. Here 

in Hades, on a daily basis, one would encounter criminals who had committed much more 

hideous atrocities and felonies, murders, genocides, matricides, patricides, treason… 

Nonetheless, watching Satans' activities today, one could tell that something was in the 

air, something not normal at all. Hordes of Satans scurried around in the vast courtyard, 

moving to and fro, bringing out to the center of the space the most monstrous tools for 

torture - normally used to punish only those who had committed the most horrendous crimes 

on Earth. There were sharp metal lances and piercers that dazzled under the sunlight; there 

were ferocious canines that appeared more feral than the wildest beasts, showing off their 

huge fangs that were the size of a banana... Satans fanned up the fire over which an 

enormous cauldron filled with bubbling boiling oil. They heated up giant pinches made of 

cast-iron. They checked and rechecked the pits where venomous snakes had been left 

famished for days to make sure these were ready to attack their preys at any moment. 

Around the courtyard, one could see all kinds of monsters, even those whose presence 

was not required at this session. Some had a human face with an animal body; some had a 

human body with an animal head or limbs. There were ghouls whose faces were round like 

a cartwheel lodged with eyes as intense as burning coal. There were one-eyed demons 

standing ready with their heavy hammers and lances, etc... Among these hordes of 

monstrosities, however, there were also beautiful and smiling faces of young lasses, joyous 

angels whose halos glowed brightly, whose pure white wings fluttered in the midst of this 

macabre environment. 
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They all were curious about Sở Khanh, the accused. Rumor had it that this man was a 

different kind of criminal because his offences mainly targeted women, especially the young 

and beautiful women he had previously courted and loved, then abandoned. 

Hades judiciary staff started to stroll in. They dressed in black togas and wore red hats; 

each carried a heavy stack of file folders. All of a sudden blared a sad and wailing - but 

solemn – music, signaling the arrival of the three presiding deities of Hades.  

The Second-Realm king had a dark complexioned face, covered with a grey beard. He 

wore a white royal gown of heavy brocade that was embroidered with the design of a black 

dragon. He took the seat on the right. The Fifth-Realm king, a fair-skinned man who wore a 

pink brocade gown embroidered with a golden dragon, sat on the middle throne. The 

Seventh-Realm king, who had a ruddy rosy face and wore a blue brocade gown 

embroidered with a white dragon, took the throne on the left. 

The entire arena was as cold as inside an icebox… After the drum rolls, followed by the 

rolls of thundering cymbals, the session opened. 

A long-faced Satan with slanted eyes, one hand brandishing a sword, the other holding 

the end of a thick chain that wrapped around the accused's body, swiftly led the prisoner in 

and made him kneel on the floor in front of and below the deities' thrones. 

Sở Khanh was a man in his forties. His face looked haggard and pale but still retained 

attractive features, and very lascivious and good looks. 

 

The Second-Realm king started: 

“Accused, while living on Earth, thou had inflicted sufferings on dozens of people. Thou 

had soiled the honor and the names of many good women. Thou had caused miseries for 

young women who had loved and cherished thee. Thou had made their lives so miserable 

and had driven them to suicide. Thou had seduced them with sweet promises of love and 

then had reneged and rejected them like trash… Thy crimes are as numerous as the stars 

in the galaxies, as heavy as thousand times the weight of Atlas…. Thou will forever be 

confined in the darkest A Tỳ dungeon in Hades where thou may spend thy time to repent 

thy sins." 
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The color of Sở Khanh's face slightly turned ashen; however, he still kept a cool 

demeanor. He looked up at the three deities, then slowly rose on his feet and said: 

“Your Majesties, my humble soul pleads with Your Majesties not to be upset and to 

allow me a few words." 

The entire audience was aghast and stunned by the audacity of this criminal to have 

dared address Hades deities so boldly instead of begging them for mercy. The Second-

Realm king's voice sounded like thunder: 

“Rogue offender, thou had been deceitful and dishonest on Earth, art thou still trying to 

use thy con-artistry to parlay us with thy schemes?  Doth thou not understand that here in 

Hades, Justice can see through thy heart and soul?  If thou repent, we will be lenient and 

reincarnate thee to Earth as a farm animal so thou may contribute toward the society in 

order to pay back thy past sins. But if thou remain unrepentant and adamant about the 

crimes thou had committed, we will send thee to the deepest level of hell for eons so thou 

may rot there while reminiscing thy past hideous acts…. But to be fair, we now authorize 

thee to present thy side of the story." 

“My humble soul believes I had not committed any crimes on Earth. The Creator had 

created the Universe. Universe obeyed the law of yin and yang and procreated Nature. 

Nature passionately cherished sunlight and fragrances and beauties and more… The 

Creator then created the male and the female and wanted them to love each other. Hence, 

he created beautiful women whom he commanded men to admire and to desire. 

My humble soul, at one time, met this gorgeous young lady whose beauty was 

acclaimed as a masterpiece of heavenly fragrances and loveliness from the Universe. I fell 

in love with her and thanked the Creator every day for having granted me such a favor. 

Then the Creator granted me another good fortune by allowing me to meet another woman 

whose essence of beauty even outshone that of the first. Hence, my heart rushed out and 

accepted this favor by courting her and cherishing her as much and as long as I could. And 

so on with other women. 

My humble soul thought that since the Creator had given me these eyes to appreciate 

beauty and this burning heart to appreciate love, if I had not used them to their full extent as 

the Creator had intended then I would have been offending his intentions and committing 
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the worst lèse-majesté in the Universe. To avoid that, my poor soul had always striven to 

obey the commands of the Creator during my lifetime on Earth. 

Think of the butterflies and bees out there in Nature. In the exuberant floral landscape of 

this Universe, they fly to and fro and enjoy the best of what the Creator had created for 

them; why then in all the history of the World, no one has ever accused them of the crimes 

I've been accused of now?  Why is it that no one has forbidden them from enjoying what 

they love and revel in? 

Storms and tornadoes have destroyed so many beautiful flowers and created havocs to 

the most utopian of landscapes; isn’t it that all they did was to only obey the commands 

given by the Creator? 

Granted that some people had accused my humble soul of having succumbed to the 

glitter of gold and wealth and for having pretended love in order to mislead young and 

vulnerable women who had believed in my words. My humble soul would like to ask Your 

Majesties, how many people in this world really love for the sake of love? They declare their 

love that is actually the love for beauty, the love for hope of being embraced and caressed. 

Their love is a self-interest love, the love for themselves. They love and expect to be loved 

and cherished by their objects. Just think about that kind of love. In my humble opinion, that 

self-centered love seeks a return, in other words, it is similar to pretending love in order to 

get a profit…. Using love to reach wealth is like a poet who uses his inspirations to pay up 

debts and achieve fame. Then why neither writer nor poet has ever been accused of 

pretense?" 

 

The three deities pensively pondered Sở Khanh's arguments. As stirring as they 

sounded, his words did make some sense to them. The Seventh-Realm king gently said to 

the accused: 

“I commend thee for having presented a very skillful argument. However, thy pretense 

of love had broken hearts and destroyed lives. So many innocent young victims of thine had 

brought suits against thee, both at courts up in Heavens and down here in Hades. One way 

or the other, thou will be condemned. Don't even try to parley thy case." 
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“Your Majesty, my humble soul just has one request before the trial, that Your Majesties 

brought to this court all the people who have filed suits against me so I may face them for 

the last time." 

Hades deities gave the order to bring in all the plaintiffs. Twenty young women one by 

one were led into the court. All of them were of great beauty. Some were also being chained 

as criminals. 

“The soul of Bội-Lan, you filed that you had intentionally drowned yourself in the pond 

because the accused had sworn eternal love to you but then had forsaken you for another 

woman. Is that correct? " 

The woman named Bội-Lan looked up. She took a quick glance at Sở Khanh, then 

blushed and timidly smiled at him. She remained silent for a while before replying: 

“Your Majesties, uhm, I am not sure."  

“Bích-Ngọc, you reported that Sở Khanh had seduced you and had schemed with you 

to kill your husband so that he and you could spend time together. But then not long after 

that, he had left you for another woman and caused you to bite your tongue to death. Isn't 

that what you have reported? " 

The woman named Bích-Ngọc looked up at Sở Khanh adoringly. She blushed, and 

said: 

“Your Majesties, umm, I can't remember." 

“Thúy-Kiều, you said that when you had lived at the Ngưng Bích court, you had kept 

your chastity until Sở Khanh came along and seduced you, bringing you dishonor and 

shame and pain and death. Can you confirm that? " 

“Your Majesties, I forgot what I had said..." 

And so, one by one, the twenty some souls of those women who, when alive on Earth, 

had been seduced then discarded by this same man, now reneged what they had accused 

him of. 

The entire audience was stunned at these replies and did not know what to think of the 

case. Some even worried for the accused, others, for the witnesses. 
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The three deities became discomfit; their faces grew long as they debated among 

themselves on the turn of the event. Finally, the Fifth-Realm deity said to Sở Khanh: 

“Although all these lost souls seemed to have bad memories and thus have let thee off 

the hook, don't forget that each of the acts thou had committed on Earth had been 

thoroughly recorded by satans and angels who were assigned to watch over thee.  

For thy sentence, we have decided the following: thy tongue will be slashed off as 

punishment for thy having such a forked-tongue while on Earth; thy bowels will be removed 

for thy having had such a toxic attitude toward women; thy heart will be replaced with a 

stone, and thou shall be confined in A-Ty jail, the deepest level in Hades, until a new 

Buddha achieves Nirvana and comes down here to request amnesty for sinners such as 

thyself. Satans!  Take him away!" 

Satans' replies to the order resounded like thunder over the entire court. They rushed in 

to take away Sở Khanh. But, faster than any of them, Bội-Lan hanged on to Sở Khanh by 

grasping at his gown. Thúy-Kiều stooped down and held tight to his legs. Bích-Ngọc jumped 

in and snatched the chains from the guard. Meanwhile, all the other women prostrated in 

front of the deities, crying, wailing and begging for mercy for Sở Khanh. Some even 

volunteered to trade places with him and undergo the punishment in his stead. 

The three deities of Hades were totally stunned and discombobulated. They ordered 

everyone to remain quiet and calm, then asked: 

“Have you all forgotten the sufferings this man had caused you on Earth? And the 

crimes he had committed against womanhood?  We don't understand how you can plead 

mercy for him, let alone volunteering to endure punishment in his place." 

Bội-Lan knelt before the deities and said: 

“Your Majesties, he might have abandoned me and caused me great pains and 

sorrows, but he had also taught me the pleasure of love, to love and be loved. All the years 

of suffering could not measure up to those hours of enjoyment and delight… My life would 

not have had any meaning if it weren't for those hours spent with him. Prior to meeting him, 

all I had felt was despair, emptiness and loneliness. He came along and gave me a life… 

When he left me, I killed myself because I could not live without him. Even in death, I still 

wanted my soul to linger around him so I could be with him, touch him and caress him. " 
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Bich-Ngọc followed Bội-Lan's words: 

“As for me, I do not blame him any longer. Instead I thank him for having brought light 

into my life. My husband was a merchant who had not an ounce of intellect. All he wanted 

was money, more and more money. My life with him was as dark as hell, day in day out. His 

attitude and his characters disgusted me and made me hate him. Sở Khanh helped me to 

see how beautiful life was… I killed my husband so I could be with him. I understand how 

hideous my crime was, but if I had to, I will do it again to be with Sở Khanh, I will not 

hesitate. I bit my tongue and killed myself because I had lost his love. Without his love, I 

could not continue my life on Earth….” 

The three deities of Hades were perplexed. The Fifth-Realm deity said to the other two: 

“I had no inkling that these earthlings, who had suffered so greatly in their lifetimes, 

remained so loyal to the pains of Love. Come to think of it, all sufferings come from Love. 

We need to write a report to the Creator and recommend that he remove this emotion from 

the human race. That way, our job would be simpler and by the same token, crimes 

committed by humans would be reduced." 

Nevertheless, the deities still did not know what sentence they should come up with for 

this case. To punish Sở Khanh would show a lack of compassion and empathy and 

understanding of the law since all the plaintiffs had withdrawn their accusations. To set Sở 

Khanh free would be admitting the law was flawed; and there would be no justice then. 

The Second-Realm deity had an idea. He discussed it with his partners who concurred 

with that genial option. He looked in the atrium where a dwarf peach tree had been planted 

over a thousand years ago but had barely grown higher than the surface of the ground. This 

dwarf peach tree was a gift from the Fairy Queen of Heavens Tay-Vuong-Mau. He 

addressed the audience: 

“Sở Khanh will be confined in the deepest A-Ty dungeon. He will be released when this 

peach tree grows a fruit and the fruit gets ripe." 

Everyone in the audience knew that Sở Khanh would have no chance of getting out of 

A-Ty dungeon. They understood that this dwarf peach tree would bloom only once every 

three thousand years. It would take another three thousand years to provide a fruit and that 

fruit would take another three thousand years to ripe… 
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Nine thousand years in the deep A-Ty dungeon jail!  Which soul would be able to 

withstand that long?  However, in five thousand years the Great Buddha was to reincarnate 

on Earth as the savior Di-Lac to save all lost souls; so the promise of Hades deities would 

not matter much! 

By now, all the female plaintiffs had gathered around the dwarf peach tree. They 

caressed it, they coaxed it, they begged, they pleaded. They shed voluminous tears on the 

tree. They prayed Buddha and Heavens for mercy for Sở Khanh… 

Lo and behold! The tree began to grow taller… Suddenly a bud popped out, then 

blossomed into a flower… The flower turned into a fruit that grew, bigger and bigger…. 

The souls of those women kept praying and shedding tears and caressing the tree. The 

peach began to ripe, even before Hades Court clerk could couch on paper the deities’ 

request to the Creator to abolish that disastrous human emotion called Love. 

The three deities were so moved by the sight. The Second-Realm deity shook his head 

and whispered: 

“I had no idea how precious and powerful female love can be." 

The other two deities also shook their heads in disbelief and let out long sighs. One of 

them finally said: 

“And yet, we were about to send out that recommendation to the Creator for the 

destruction of that sacred and noble sentiment of Love!" 

So they ordered the clerk to destroy the request addressed to the Creator. They also 

declared Sở Khanh free and commanded Satans to release him and all those -- fortunate or 

unfortunate -- women who had loved and still loved him…  

Hand in hand with his band of girlfriends, Sở Khanh soared skyward behind the angels 

who led them up to Heaven, leaving behind the horde of Satans who watched them fly away 

with regrets, and envy … 

(Translated from " Sở Khanh Đến Trước Diêm Vương ", Chapter 7 of “Người Khách Lạ,” 

a collection of short stories by the author Trần Văn Tuyên, published in 1967, Saigon, 

Vietnam) 


