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Trên văn đàn Việt Nam, ông Lê Bá Kông xuất hiện với nhiều nét đặc biệt . Ông ra đời 
ở đất Hương Cảng vào thời thân phụ rời Hà Nội sang làm việc ở bên ấy. Từ tấm bé 
đến buổi khôn lớn, ông không có hoàn cảnh thuận tiện cắp sách đến một trường Việt 
để trau dồi Việt ngữ. 
 
Sinh 1925 tại Hồng Kông, nên ở nhà đặt tên 'Kông' là kỷ niệm cho [một] đời người.  
 
Năm 16 tuổi, ông đậu bằng tú tài Anh, rồi Bachelor of Arts; sau, sang Hoa Kỳ, đậu 
bằng MBA về quản trị, và Ph.D tài chính. 
 
Suốt thời gian trưởng thành ở nước người, ông được truyền cảm nét sống gia phong 
việt, từ bậc phụ mẫu, nên đã kiên trì học tiếng Việt, bên cạnh sự chỉ dẫn của phụ 
thân, và cũng từ đó, ông say mê tiếng mẹ đẻ. 
 
Trở về nước, ông dạy anh văn ở các trường [công lập] Chu văn An, trung học tư 
thục Minh Tân, Dũng Lạc ở Hà nội., làm hiệu trưởng trường anh ngữ Ziên Hồng (dạy 
bộ sách English for today là chính), kiêm giám đốc nhà xuất bản cùng tên [1948-
1975], và bắt đầu viết báo Thời sự, Tia sáng xuất bản trên đất Thăng Long. Ông 
từng có nhiều năm tháng phục vụ tại bộ Quốc phòng Việt Nam cộng hòa [1954-
1960]. 
 
Từ 1961- 1965, ông là chủ nhiệm tạp chí 'Thanh hoa' ở Saigon [...] và ông còn là 
soạn giả nhiều sách giáo khoa, trong đó có bộ từ điển Anh -Việt, Việt- Anh (...) và 'Bí 
quyết thành công', 'Dòng mực tha hương' xuất bản ở Hoa Kỳ [1995]. 
 
[...]- tạm lược bỏ 11 dòng. [BT] 
 
Ta yêu tiếng nước ta thì rồi ta vẫn có thể cầm bút viết Việt ngữ như 'người thanh 
niên Lê bá Kông' trên nửa thế kỷ về trước. 
 



 


