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Những viên ngọc quý
- Đeo vàng và đeo ngọc
- Ngọc trai và ngọc thạch
- Những viên ngọc quý
- Ngọc tị thuỷ, ngọc tị hoả, ngọc liên thành
- Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông
- Ngọc trong Thánh Kinh
- Viên ngọc quý Alexandre de Rhodes đem đến đất nước Việt Nam
Tiết phụ ngâm
Quân tri thiếp hữu phu
Tặng thiếp song minh chu (châu)
Cảm quân triền miên ý
Hệ tại hồng la nhu.
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi
Lương nhân chấp kích minh quang lý
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt
Sự phu thệ nghĩ đồng sinh tử.
Hoàn quân minh châu, song lệ thuỳ
Hận bất tương phùng vị giá thì!
Chuyện cô nữ chuyên viên giáo dục và cái vỏ sò
Tại sao có viên ngọc trai?
Đây là cách phản xạ lại để tự chữa lành các vết thương của loài nhuyễn thể bằng cách tiết ra chất
bao bọc dị vật bằng những lớp cacbonat canxi (CaCO3) dưới dạng chất khoáng aragonit hoặc
canxit (cả hai dạng là dạng kết tinh của cacbonat canxi) được dính với nhau bởi một hợp chất
hữu cơ giống chất sừng gọi là conchiolin. Sự kết hợp của cacbonat canxi và conchiolin được gọi
là xà cừ.
Con cái là viên ngọc trai
- Học bài học “làm thành viên ngọc trai” để “làm con cái trở thành viên ngọc trai”
- Không ruồng rãy con cái
- Hiểu rằng con cái đang có nỗi khổ tâm, đang có vết thương
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Bao bọc con cái bằng tình thương
Để bao bọc con cái bằng tình thương, điều kiện tiên quyết là phải có tình thương (trong chính
mình con sò/hàu vốn có sẵn chất cacbonat canxi)

Tâm tình con cái
Ông bố nọ, một hôm về từ sở
Thấy thằng con năm tuổi đón chờ ông
Nó đứng đó, cười cười như muốn nói
Còn ông thì mệt mỏi chẳng buồn trông.
Hơi thẹn thùng, chú bé con lên tiếng:
“Ba ơi ba, cho con hỏi được không?”
Ông bực mình: “Ừ, muốn gì cứ hỏi!”
Ông mệt đừ và khó chịu trong lòng!
“Ba đi làm một giờ bao nhiêu nhỉ,
Có thể nào cho con biết hay không?”
Ông bực tức: “Con hỏi chi điều đó?
Ừ thì thôi, một giờ hai mươi đồng!”
Chú bé ngước đôi mắt nhìn thành khẩn:
“Xin làm ơn cho con mượn mười đồng.”
Ông giận quá, mắng con ngay tại trận:
“À ra thì muốn biết để hòng trông!
Lôi thôi quá, bước lên lầu lập tức
Vào trong phòng, đóng cửa lại, ngủ đi!
Nhưng trước đó, hãy lặng im suy nghĩ
Để thấy con ích kỉ đến lạ kì!
Ba đi làm cả ngày dài mệt nhọc
Con đòi tiền mua bậy bạ làm gì!”
Nghe lời bố, chú bé con lui bước
Lên thang lầu, đóng cửa, rất lặng im.
Ngồi ở lại, ông bố chưa nguôi giận
Mới từng này, nó sống chẳng có tim!
Nó không biết cả ngày ông mệt nhọc

Mà lại còn đòi hỏi, với van xin.
Một lúc sau ông đột nhiên nghĩ lại
Ừ biết đâu nó thật sự cần tiền
Thằng bé đó chưa bao giờ như thế
Nó rất ngoan và tính nết rất hiền.
Hơi ân hận, ông vào phòng chú bé,
Ngồi bên giường, vuốt tóc, hỏi ân cần:
“Con ngủ chưa?” Nó trả lời: “Chưa ạ!”
Ông thấy lòng nguôi đã đến chín phần.
Móc ví ra, lấy mười đồng, ông nói:
“Lúc vừa về, ba nóng, đã la con.
Cả ngày dài, ba gặp nhiều bực dọc...
Này tiền đây, con cầm lấy đi con!”
Chú bé mừng, “con cám ơn ba nhé!”
Rồi lấy bên dưới gối mấy đồng tiền
Đã nhăn nhúm, vo viên từ lâu lắm
Vừa đếm tiền, vừa cười nói huyên
thuyên.
Bố lại giận, la con thêm lần nữa:
“Đã có tiền sao còn cứ xin ba?”
Bé trả lời: “Bởi vì con chưa đủ
Cho nên con mới phải mượn đó mà
Ba cầm lấy, hai mươi đồng tiền chẵn
Con mua ba một tiếng, đủ không ba?
Mai về sớm, ba ơi, nhà mình sẽ
Có được ba ăn cơm tối ở nhà!”

KẾT
- Thánh Kinh: viên ngọc quý nằm trong thửa ruộng, bán tất cả gia tài để mua thửa ruộng đó.
- Thực tại: những viên ngọc quý nằm ngay trong chính gia đình mình, hy sinh tất cả để khám phá,
gìn giữ những viên ngọc đó.
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