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““RRiiêênngg  ttặặnngg  HHMMĐĐ..    

llàà  nnggưườờii  mmàà  nnếếuu  CChhúúaa  đđẹẹpp  ýý    

tthhìì  ssẽẽ  pphhảảii  ttiiếếpp  ttụụcc  ggáánnhh  nnặặnngg  ttrrêênn  vvaaii  AAnnhh  hhiiệệnn  nnaayy..””  

 

   

 

Các nhà khoa học cho biết rằng có đến 650 loại đỉa khác nhau trong tự nhiên mà bất 

cứ con đỉa nào cũng đều có hai đầu hút giúp nó hút máu được bằng cả hai đầu của 

mình. Khi bàn về vấn đề “đỉa” trong cơ quan thì “đỉa cơ quan” là một khái niệm dùng 

để chỉ những người thuộc trong phân hệ chịu lãnh đạo làm tổn hại cơ quan bằng việc 

hút cạn dần sinh lực của cơ quan. “Đỉa cơ quan” nói đến một lớp người làm hại cơ 

quan qua việc bòn rút sức sống của cơ quan cho lợi ích ích kỷ của họ. Sở dĩ những 

người này bị xem như “đỉa” ở trong cơ quan là vì họ (1) là những người hút cạn 

nguồn sống của cơ quan và (2) vì họ mà cơ quan trở nên yếu hơn. 

 

Như vậy nếu một người nào đó ở trong phân hệ lãnh đạo, tức nhà lãnh đạo, có các đặc 

điểm (1) hút cạn nguồn sống của cơ quan và (2) vì họ mà cơ quan trở nên yếu hơn thì 

có đáng bị xem như một loại “đỉa” trong cơ quan hay không? Nếu chỉ dừng lại ở bề 

mặt của vấn đề, tức trên hiện tượng, thì người ta chưa có thể thấy những điều cấn thấy. 

Nhưng nếu bỏ qua cái hiện tượng để đi sâu vào bản chất thì quả thật là có một loại 

người đáng cho khoa học về lãnh đạo gọi là “đỉa lãnh đạo”, tức một loại “đỉa” giữa 

vòng những nhà lãnh đạo trong một cơ quan nào đó mà vì nhân cách và công việc của 

họ cơ quan bị thiệt hại dần dần. 

 

Trước hết, cần phải thấy được rằng một nhà lãnh đạo chân chính không thể nào có 

chất “đỉa” được! 

 

Về nguyên tắc, nhà lãnh đạo phải là người ban cho chứ không thể là người nhận lãnh, 

họ phải là người phục vụ chứ không thể là người được phục vụ. Tấm lòng của nhà 

lãnh đạo phải là tấm lòng của người phục vụ, đức hạnh của nhà lãnh đạo phải là đức 

hạnh của người phục vụ, đời sống của nhà lãnh đạo phải là đời sống của người phục 

vụ. Một khi không có tấm lòng của người phục vụ, không có đức hạnh của người 

phục vụ, không có đời sống của người phục vụ thì nguyên tắc phục vụ bị vi phạm, 

nhà lãnh đạo trở thành người được phục vụ trên một mức độ nào đó và có chất “đỉa” 

ở một mức độ nào đấy. 

 

Nhà lãnh đạo chân chính phải là người có lẽ phải, tức họ được lẽ phải ủng hộ trên mọi 

phương diện. Nhà lãnh đạo phải là người được phát sinh từ lẽ phải, tồn tại nhờ lẽ phải, 

và phát triển theo lẽ phải. Vì chức phận lãnh đạo chân chính có bản chất lẽ phải cho 

nên hễ nhà lãnh đạo thiếu lẽ phải ở đâu thì sẽ thừa chất “đỉa” ở đó. 
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Chức phận lãnh đạo là để đáp ứng nhu yếu thực tiễn, nhu cần về lãnh đạo là một nhu 

cần khách quan, nó không phụ thuộc ý chí chủ quan của nhà lãnh đạo mà hoàn toàn 

theo đòi hỏi khách quan của thực tiễn. Không vì nhu yếu khách quan từ thực tiễn mà 

“nhà lãnh đạo” vẫn cứ “mọc” ra được thì nhất định đó là “đỉa lãnh đạo” chứ không 

phải là nhà lãnh đạo chân chính, đúng nghĩa. 

 

Nhà lãnh đạo chân chính phải là một người có tâm trí sáng suốt để cách vật trí tri mà 

hành sự theo các qui luật khách quan của thuật lãnh đạo hầu cho nhờ đó mà công việc 

lãnh đạo được thông suốt. Khi một người vẫn còn chịu điều khiển bởi một tấm lòng 

nặng mang sự tham dục với mọi loại dục vọng ở trong đó, với đầy dẫy những tà tâm, 

tạp niệm ở trong đó, với những manh động không sao khống chế được trong sự thể 

hiện ra của hành vi thì địa vị lãnh đạo mà người ấy có được chỉ có tác dụng minh 

chứng rằng họ là một loại “đỉa lãnh đạo”! 

 

Vì chức phận lãnh đạo có bản chất phục vụ cho nên nhà lãnh đạo là người “làm dâu 

trăm họ, làm đầy tớ trăm nhà”, họ phải là người rộng lượng, vị tha, và vì thế mà họ 

không thể nào là người cố chấp được. Khi nhà lãnh đạo gặp sự bất như ý họ xử lý sát 

việc, sát người không tiên kiến, thiên vị, ích kỷ. Người nào còn chưa đủ bản lĩnh để 

thoát khỏi sự cầm buộc của các ác tính vừa kể thì người ấy chưa có thể là nhà lãnh 

đạo chân chính được; nghĩa là nếu họ đang có một “vị trí lãnh đạo” nào đấy thì ấy là 

dấu hiệu cho thấy rằng họ là một loại “đỉa lãnh đạo” đang bỏ vòi hút cạn sinh lực của 

cơ quan. 

 

Thứ hai, phải nhận thức rằng nhờ hiện tượng mà người ta có thể hiểu được bản chất 

“đỉa” của một nhà lãnh đạo! 

 

Hiện tượng của một sự vật không luôn luôn đồng nhất với bản chất của sự vật ấy cho 

nên hình thức của một sự vật khác với nội dung của sự vật ấy là một điều mang tính 

qui luật. Người ta có thể ăn mặc rất đàng hoàng nhưng điều ấy không hề bảo đảm về 

một nhân cách đàng hoàng. Một nhà lãnh đạo có thể có một vẻ bề ngoài như thế nào 

đấy nhưng đó chỉ là hình thức còn nội dung thì phải xem xét tỉ mỉ hơn và lắm khi 

người ta nhận ra được người ấy chỉ là một loại “đỉa lãnh đạo” chứ không phải là một 

nhà lãnh đạo chân chính. “Đỉa lãnh đạo” cũng có nhiều loại khác nhau... 

 

LLooạạii  TThhứứ  NNhhấấtt::  

““ĐĐỈỈAA  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  BBẬẬNN  RRỘỘNN”” 

 

Về đặc điểm tâm lý thì loại người này luôn muốn tỏ cho mọi người thấy rằng mình 

bận rộn ghê lắm và chính đặc điểm này đã làm cho họ trở thành “đỉa”. Trên phương 

diện công việc, họ thường bê trễ cho mọi người thấy rằng họ quan trọng. Loại người 

này thường chỉ làm được một số việc nhỏ không đáng kể và bỏ bê những việc quan 

trọng hơn nhưng họ luôn biện hộ rằng “không có đủ thời gian”, rằng “có nhỏ mới có 

lớn”, rằng “phải đứng mũi chịu sào” rất nặng nề và phức tạp... 
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Một nhà lãnh đạo “bận rộn” là một tai họa đối với cơ quan vì họ sẽ khiến cho mọi 

việc trong cơ quan trở nên lộn xộn cả về bản chất lẫn về thứ tự ưu tiên. Trong tâm trí 

của loại lãnh đạo này không có được một sự biện biệt giữa cái quan trọng với cái khẩn 

cấp, giữa cái chính yếu với cái thứ yếu, giữa cái ưu tiên với cái kém ưu tiên hơn... Tất 

cả những gì mà loại lãnh đạo này quan tâm chỉ đơn giản là một tham vọng phô diễn 

để làm cho người khác tin rằng họ thực sự bận rộn và chính vì họ thực sự bận rộn cho 

nên họ buộc phải làm những gì họ đang làm bất chấp là có hợp nguyên tắc, có đúng 

phương pháp hay không. 

 

Dưới ánh sáng của các nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo chân chính, một khi nhà 

lãnh đạo lấy sự “bận rộn” ra làm lý do để rồi sức sống của cơ quan bị tổn hại thì, về 

thực chất, đó chỉ là một loại “đỉa lãnh đạo bận rộn” mà thôi. 

 

LLooạạii  TThhứứ  HHaaii::  

““ĐĐỈỈAA  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  KKHHẨẨNN  CCẤẤPP”” 

 

Loại “đỉa” này tin rằng phải làm ra vẻ khẩn cấp thì công việc họ làm mới quan trọng 

được và người ta mới thấy được rằng họ là một người quan trọng (vì luôn phải làm 

những việc “khẩn cấp”). “Đỉa lãnh đạo khẩn cấp” có khuynh hướng “tạo ra khủng 

hoảng” cho mọi việc mình phải làm, họ luôn gắn nhãn “khẩn cấp” cho một việc nào 

đó hầu làm duyên cớ để bỏ bê những việc khác, che đậy sự kém cõi về năng lực lãnh 

đạo của họ. 

 

Trong thực tiễn lãnh đạo cơ quan, nhu cần về sự khẩn cấp để đáp ứng nhu yếu thực 

tiễn là có thật. Các quyết định lãnh đạo khẩn cấp hoặc về những công việc khẩn cấp là 

điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng bản chất của loại quyết định và công việc này là 

chúng xuất phát từ nhu yếu thực tiễn chứ không bao giờ chỉ là sản phẩm của tâm lý 

chủ quan, cho lợi ích ích kỷ của nhà lãnh đạo. 

 

Việc đặt một điều gì đó trong cơ quan dưới tình trạng “khẩn cấp” là một việc sẽ mở ra 

cho nhà lãnh đạo mọi lý do hợp pháp để huy động mọi nguồn lực trong cơ quan mà 

mọi sự phản ứng đều có thể bị xem là “bất hợp tác”, là “chống đối” lãnh đạo, là 

“không chấp hành” mệnh lệnh lãnh đạo... 

 

Dưới ánh sáng của các nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo chân chính, một khi nhà 

lãnh đạo chuyên gắn nhãn “khẩn cấp” cho công việc để làm lý do cho những điều gì 

đó thì họ đã tự hóa thân thành “đỉa lãnh đạo khẩn cấp”, một kiểu đánh cắp quyền lực 

khiến dẫn đến sự suy yếu của cơ quan. 

 

LLooạạii  TThhứứ  BBaa::  

““ĐĐỈỈAA  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  LLAANNHH  CCHHAANNHH”” 

 

“Đỉa lãnh đạo lanh chanh” nói về những nhà lãnh đạo thích can thiệp vào tất cả mọi 
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việc vì tưởng rằng như thế là giỏi giang và nhiều quyền hạn. 

 

“Đỉa lãnh đạo lanh chanh” là một loại người “dài tay” vì họ có thể thọc tay vào bất cứ 

việc gì của bất cứ người nào để “giúp một tay” cho công việc “tốt hơn”. Sự thật không 

như họ tưởng vì thói lanh chanh, bệnh dài tay này của họ chỉ đem lại sự rắc rối trong 

cơ quan mà thôi. 

 

Một khi “đỉa lãnh đạo lanh chanh” đánh hơi được một việc ưng ý mình thì họ bèn lập 

tức “nhúng mũi” vào và nhiều khi dẫn đến tình trạng “hư bột hư đường” cho công 

việc. Dầu rằng việc mà các “đỉa lãnh đạo lanh chanh” can thiệp vào thường trở nên 

“xôi hỏng bỏng không” nhưng họ luôn muốn nhận được sự tri ân và tán thưởng từ 

những người trong phân hệ chịu lãnh đạo. 

 

Dưới ánh sáng của các nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo chân chính, một khi nhà 

lãnh đạo cứ luôn “thọc tay”, “nhúng mũi” vào công việc đã được giao của người khác 

để “giúp đỡ” thay vì nâng đỡ họ bằng các phương phương pháp và nguyên tắc lãnh 

đạo chân chính thì bản chất “lanh chanh” của họ bị lộ ra, họ hiện nguyên hình là một 

loại “đỉa lãnh đạo lanh chanh”.  

 

LLooạạii  TThhứứ  TTưư::  

““ĐĐỈỈAA  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  BBẤẤTT  ĐĐỊỊNNHH”” 

 

Quyết đoán phải là một yếu tố tốt của một nhà lãnh đạo tốt nhưng không phải lúc nào 

chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm được các nhà lãnh đạo có tính quyết đoán. Trong 

thực tiễn lãnh đạo cơ quan người ta nhận thấy có sự hiện diện của một số nhà lãnh đạo 

bất định là những người tỏ ra không tin chắc lắm đối với quyết định vừa mới ra của 

mình. Chính tính chất này của các nhà lãnh đạo như thế đã khiến sinh lực của cơ quan 

chẳng những bị hao mòn mà lắm khi còn lâm nguy, và vì thế mà người ta gọi họ là 

“đỉa lãnh đạo bất định”. 

 

Xét về cơ chế thì sở dĩ người ta chưa quyết đoán được trên một vấn đề nào đó là do 

người ta chưa có một sự xác quyết về vấn đề ấy. Đến lượt mình, sự xác quyết chỉ có 

khi đã có sự chứng giải mà sự chứng giải chỉ đến và chỉ đúng khi có một sự nhận thức 

đầy đủ và thỏa đáng đối với vấn đề. 

 

Chính sự thiếu hiểu biết về một vấn đề nào đó của nhà lãnh đạo đã khiến cho họ phải 

ở trong một trạng thái muốn “xét lại” về mỗi quyết định đã đưa ra. Họ giết cơ quan 

mà họ đang lãnh đạo bằng chính sự thiển cận của mình. 

  

Dưới ánh sáng của các nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo chân chính, một khi nhà 

lãnh đạo cứ luôn ở trong một trạng thái bất định sau khi đã ra quyết định lãnh đạo thì 

chẳng chóng thì chầy sinh lực cơ quan cũng bị tiêu hao vì họ, họ không phải là nhà 

lãnh đạo chân chính mà chỉ là một loại “đỉa lãnh đạo bất định” trong cơ quan. 
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LLooạạii  TThhứứ  NNăămm::  

““ĐĐỈỈAA  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  DDOO  DDỰỰ”” 

 

Bệnh do dự của một nhà lãnh đạo có thể do một hay nhiều nguyên nhân khác nhau 

nhưng nhìn chung thì sự thiếu dứt khoát của nhà lãnh đạo luôn tạo ra mất mát dưới 

hình thức này hay hình thức khác cho một cơ quan. 

 

Nguyên nhân phổ biến nhất của trạng thái do dự trong việc ra quyết định lãnh đạo của 

nhà lãnh đạo là do thiếu sự xác quyết mà sự thiếu xác quyết đối với một vấn đề luôn 

luôn gắn liền với sự am hiểu về vấn đề ấy. 

 

Khi nhà lãnh đạo thiếu sự xác quyết cho một vấn đề nhất định nào đó thì họ thường 

có trong lòng mình một trong hai sự kỳ vọng sau đây; cũng có khi họ có đồng thời cả 

hai sự kỳ vọng ấy. 

 

Thứ nhất, họ mong được ai đó chứng quyết cho họ rằng quyết định như thế này hay 

thế kia là đúng. Là nhà lãnh đạo, họ có bổn phận phải ra quyết định và họ cũng có 

trách nhiệm phải ra quyết định nhưng họ không dám tự thân đưa ra quyết định. Sự 

yếu kém này của họ dẫn đến sự mất sức cho cả cơ quan, như vậy là về bản chất họ là 

“đỉa” của cơ quan. Bên cạnh đó, bệnh của họ là bệnh do dự và điều ấy khiến cho họ 

trở nên một đặc chủng trong cơ quan với tên gọi “đỉa lãnh đạo do dự”. 

 

Thứ hai, chẳng những hạng lãnh đạo này mong được có người chứng quyết cho về 

tính đúng đắn của một quyết định phải ra cho một vấn đề nhất định trong cơ quan, họ 

còn mong có ai đó là người sẽ hứng lấy trách nhiệm đối với sự thất bại của quyết định 

mà họ sẽ ra. Đối với hạng lãnh đạo này, có người giúp chứng quyết nhưng chưa có 

người giúp gánh vác trách nhiệm thì chưa chắc họ đã dám ra quyết định. Dầu rằng 

được nắm giữ cương vị lãnh đạo nhưng họ đã thất bại trong việc thêm sức cho cơ 

quan, trái lại họ đã làm mất sức của cơ quan bằng sự kém cõi của mình. 

 

Dưới ánh sáng của các nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo chân chính, một khi nhà 

lãnh đạo cứ luôn ở trong một trạng thái do dự không dám đưa ra quyết định lãnh đạo 

cách dứt khoát mà phải nhờ vào sự chứng quyết của người khác và phải chờ người 

khác chịu trách nhiệm cho mình thì chức phận lãnh đạo của hạng này chẳng mấy ích 

dụng,  họ không phải là nhà lãnh đạo chân chính mà chỉ là một loại “đỉa lãnh đạo bất 

định” trong cơ quan. 

 

LLooạạii  TThhứứ  SSááuu::  

““ĐĐỈỈAA  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  MMIIỆỆNNGG  LLƯƯỠỠII”” 

 

Người ta thường nói loại lãnh đạo “miệng lưỡi” có miệng dài hơn tay vì họ chỉ 

chuyên nói chứ không giỏi làm. Đương nhiên là một nhà lãnh đạo phải thành thạo về 

lý thuyết nhưng nói nhiều không đồng nghĩa với việc thành thạo lý thuyết; chỉ có 

người làm được nhiều và hiệu quả mới tự chứng được rằng mình là người già dặn về 
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lý thuyết và giỏi dang trong thực hành. 

 

Có một loại lãnh đạo là người mà từ việc nhỏ cho đến việc lớn họ chẳng làm được 

việc nào hết nhưng họ luôn có thừa mứa miệng lưỡi để biện hộ cho sự bất năng của 

mình. Đối với hạng người này, tất cả các thất bại của họ đều có nguyên nhân khách 

quan, đều do điều kiện khách quan mà ra cho nên họ không phải chịu trách nhiệm gì 

cả. 

 

Dầu vậy, trước các thất bại của người khác thì hạng lãnh đạo này thường có những sự 

lập luận rất “trôi chảy” để buộc tội. Đối với hạng lãnh đạo này thì mọi thất bại của 

người khác đều có nguyên nhân chủ quan, đều do điều kiện chủ quan mà ra cho nên 

họ không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

 

Loại lãnh đạo “miệng lưỡi” còn có một tật xấu khác là họ rất căm ghét những người 

được khen. Từ trong tấm lòng những nhà lãnh đạo loại này tự cho mình là giỏi nhất, 

ngoài họ ra chẳng có ai đáng được khen. Khi một cơ quan được lãnh đạo bằng một kẻ 

miệng lưỡi như thế thì hiện tượng dua nịnh cũng diễn ra rất rõ trong cơ quan từ đó cả 

cơ quan sống và làm việc trong một thế giới “ảo”, không có sức mạnh thật để đáp ứng 

thực tiễn khách quan. 

 

Dưới ánh sáng của các nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo chân chính, một khi nhà 

lãnh đạo chỉ giỏi trên miệng lưỡi chứ không thành công trong hành động thì cơ quan 

cũng sẽ thiếu sức sống, không ích dụng cho các nhu yếu tất yếu, người ấy không phải 

là nhà lãnh đạo chân chính mà chỉ là một loại “đỉa lãnh đạo miệng lưỡi” trong cơ 

quan. 

 

LLooạạii  TThhứứ  BBảảyy::  

““ĐĐỈỈAA  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  GGIIÀÀNNHH  GGIIẬẬTT”” 

 

“Đỉa lãnh đạo giành giật” là một ngữ danh từ đáng được gán cho một hạng lãnh đạo 

có thể gặp trong cơ quan mà đặc điểm của họ là họ chỉ làm những gì có lợi nhất cho 

bản thân họ mà thôi. Có vẻ như nguyên lý về chân lý đối với loại lãnh đạo này là 

“chân lý là cái có lợi” vì họ rất tập trung trong việc theo đuổi chữ “lợi”. 

 

Đối với hạng lãnh đạo này thì câu hỏi quan trọng nhất trước khi ra một quyết định là 

“bản thân sẽ được lợi gì, lợi như thế nào, lợi bao nhiêu...”. Khi câu hỏi này chưa được 

giải đáp thì họ chưa làm gì cả. Hơn thế nữa, dầu cho câu hỏi này có được giải đáp 

nhưng phần lợi của họ không cao, hay tiềm ẩn sự rủi ro, thì cho dầu quyết định của họ 

có đem lại cho cơ quan lợi ích lớn như thế nào đi nữa họ vẫn không làm. 

 

Trong các nhà lãnh đạo này cũng có một số đặc điểm tâm lý học đặc thù khá thú vị. 

Chẳng hạn như họ có một kế hoạch mà họ cho là tốt cho một dự án nào đó thì thôi 

đừng mong rằng trong cơ quan sẽ còn có ai khác có thể đề xuất được bất cứ một kế 

hoạch nào khác mà được chấp nhận. Tính chất giành giật trong hạng lãnh đạo này thật 
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sự là ghê gớm: Vì lợi ích ích kỷ của mình hạng lãnh đạo này sẽ triệt hạ tất cả mọi đối 

thủ cạnh tranh và tiềm năng. 

 

Một đặc điểm tâm lý học đặc thù khác của hạng lãnh đạo này là họ luôn muốn nhận 

được sự khuyến khích và khen ngợi từ mọi người. Vì bản thân thì chỉ biết mưu lợi cho 

mình cho nên hạng người này cần được một sự bảo an rằng mọi việc cho họ đều ổn 

mà dấu hiệu là ai nấy đều thuận theo. 

 

Thế nhưng đặc điểm tâm lý học đặc thù đáng sợ nhất của hạng lãnh đạo này là họ là 

những người có máu đâm lén sau lưng người khác. Để thủ lợi họ sẵn sàng thủ ác bằng 

bất cứ thủ đoạn nào. Nếu điều kiện trong cơ quan cho phép họ sẽ vận dụng uy quyền 

của mình để tổ chức nhân sự kềm chế lẫn nhau mà họ là người cuối cùng có khả năng 

khống chế mọi sự kềm chế.  

 

Dưới ánh sáng của các nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo chân chính, một khi nhà 

lãnh đạo chỉ chuyên giành giật cho lợi ích ích kỷ của bản thân thì họ tự biến mình 

thành tác nhân tạo suy yếu cho cơ quan, họ không phải là nhà lãnh đạo chân chính mà 

chỉ là một loại “đỉa lãnh đạo giành giật” trong cơ quan. 

 

“Đỉa” là “đỉa”, cho dầu đó là “đỉa cơ quan” hay “đỉa lãnh đạo” của cơ quan thì cũng 

đều có hại cho cơ quan. Một khi cơ quan có “đỉa” thì phải có quyết sách diệt “đỉa”, 

nhất thiết không được thỏa hiệp với “đỉa”. Kinh nghiệm xương máu về lãnh đạo cho 

biết rằng chỉ cần một con “đỉa” trong cơ quan cũng đủ làm cho cả cơ quan đi từ chỗ 

mất sức đến kiệt sức. Phận sự diệt “đỉa” của nhà lãnh đạo là một phận sự lãnh đạo để 

bảo đảm rằng cơ quan không mắc bệnh ký sinh và cũng không có ký sinh trùng gây 

bệnh. Để có thể hoàn thành được phận sự ấy nhà lãnh đạo phải có một tầm nhìn khoa 

học bao quát cả hệ thống để có thể chẳng những tìm ra “đỉa” trong phân hệ chịu lãnh 

đạo mà còn thấy được trong phân hệ lãnh đạo, kể cả bản thân nhà lãnh đạo, có “đỉa” 

hay không có “đỉa”.  

 

(Rev. Đoàn Nhật Tân, PhD) 

 

 

 

 

 

 


