Tóm tắt truyện ngắn Bến quê - Nguyễn Minh Châu
Hướng dẫn tóm tắt văn bản truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh Châu,
tổng hợp mẫu bài văn tóm tắt tác phẩm Bến Quê ngắn gọn nhất.
Đề bài: Em hãy tóm tắt lại nội dung truyện ngắn Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh
Châu.
***
Bài tóm tắt truyện Bến Quê ngắn gọn nhất
Truyện ngắn kể về nhân vật Nhĩ đã từng đi khắp nơi trên trái đất, nhưng về cuối đời lại
bị cột chặt vào giường bệnh bởi một căn bệnh hiểm nghèo đến nỗi không thể dịch chuyển
lấy vài mươi phân trên cửa sổ để nhìn sang bãi bồi bên kia sông Hồng.
Chính vào thời điểm ấy Nhĩ đã phát hiện ra vùng đất bên kia sông nơi bến quê quen
thuộc một vẻ đẹp bình dị mà hết sức quyến rũ. Cũng chính lúc nằm liệt giường Nhĩ mới
cảm nhận được hết nỗi vất vả, tình yêu thương, đức hy sinh thầm lặng của vợ mình. Nhĩ
khát khao được một lần đặt chân lên bãi bồi bên kia sông. Cái miền đất thật gần gũi
nhưng lại xa vời vô cùng.
Không thể thực hiện được cái điều mình khao khát. Nhĩ đã nhờ đứa con trai thay mình
sang đặt chân lên bến bờ bên kia sông. Nhưng đứa con không hiểu ước muốn của cha, nó
miễn cưỡng và bị hút vào trò chơi hấp dẫn trên đường đi để rồi bị lỡ chuyến đò ngang
duy nhất trong ngày.
Từ đó Nhĩ đã chiêm nghiệm được cái quy luật đầy nghịch lý của cuộc sống: "Con
người ta khó tránh khỏi cái vòng vèo, chùng chình, phải dứt ra khỏi nó để hướng tới
những giá trị đích thực của cuộc sống."

Một số mẫu bài tóm tắt hay của học sinh lớp 9
Bài tóm tắt 1:
Nhĩ – nhân vật chính của truyện – từng đi khắp nơi trên trái đất, cuối đời bị lâm bệnh
hiểm nghèo, đến nỗi không thể tự chuyển dịch lấy vài mươi phân trên chiếc phản gỗ kê
bên cửa sổ. Nhưng chính lúc này, Nhĩ phát hiện ra bãi bồi bên kia sông của quê hương
mình thật đẹp, thật quyến rũ. Và cũng phải đến lúc này, Nhĩ mới cảm nhận được hết sự
tần tảo vất vả, tình yêu thương và đức hi sinh thầm lặng của vợ mình là chị Liên. Trong
lòng anh bỗng trào dâng một khao khát: được đặt chân một lần lên cái bờ bãi bên kia
sông. Anh nhờ cậu con trai thực hiện giùm mình ước mơ ấy. Đứa con không hiểu ý bố
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nên nhận lời một cách miễn cưỡng. Trên đường đi, cậu ta lại sa vào đám chơi phá cờ trên
hè phố và để lỡ chuyến đò duy nhất trong ngày. Từ tình huống này, Nhĩ chiêm nghiệm ra
được cái quy luật phổ biến của đời người:"Con người ta trên đời thật khó tránh khỏi
những điều vòng vèo chùng chình trong cuộc sống.."
Cuối truyện, khi thấy con đó ngang chạm mũi vào bờ bên này, Nhĩ thu hết tàn lực cuối
cùng của mình để đu mình nhô ra ngoài cửa sổ, giơ cánh tay gầy guộc ra khoát khoát y
như đang khẩn thiết thúc giục.

Bài tóm tắt 2:
Truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu kể về câu chuyện cuộc đời Nhĩ. Lúc còn
trẻ, Nhĩ đã được đặt chân đến nhiều mảnh đất khác nhau trên khắp thế giới qua những
chuyến công tác, nhưng bây giờ anh lại mắc phải căn bệnh tai quái khiến “bán thân bất
toại”, chỉ có thể sống dựa vào gia đình, vợ con. Cho đến khi nằm trên giường bệnh, Nhĩ
mới nhận ra vẻ đẹp của bãi bồi bên kia sông mà lâu nay mình đã bỏ quên, nhưng khi nhận
ra thì đã muộn. Nhĩ không còn cơ hội đặt chân lên mảnh đất ấy. Qua câu chuyện, tác giả
thể hiện những suy ngẫm về triết lí cuộc đời con người.

Bài tóm tắt 3:
Truyện ngắn Bến quê kể về nhân vật Nhĩ, cả đời anh dường như chưa từng bỏ một nơi
nào trên trái đất. Nhưng anh lại chưa bao giờ đi đến cái bờ bên kia của con sông Hồng
nằm ngay trước cửa nhà anh. Thế mà giờ đây, khi chẳng may mắc phải căn bệnh hiểm
nghèo, phải cột chặt quãng đời còn lại vào giường bệnh đến nỗi không thể dịch chuyển
đến vài mươi phân trên cửa sổ.
Chính thời điểm ấy, Nhĩ nhìn sang bãi bồi bên kia sông Hồng và chợt nhận ra vùng đất
bên kia sông, nơi bến quê thân thuộc lại mang một vẻ đẹp bình dị, quý giá vô cùng. Nhĩ
muốn, Nhĩ khao khát được một lần được đặt chân lên bãi bồi bên kia sông nhưng lúc này
sao quá xa xôi đối với anh. Và anh không muốn con mình giống mình nên đã nhờ con trai
thay mình thực hiện ước muốn ấy nhưng con trai anh không hiểu ý định của bố, nó miễn
cưỡng thực hiện rồi vì cuộc chơi hấp dẫn trên đường đi, con Nhĩ đã bỏ lỡ chuyến đò
ngang sang sông duy nhất trong ngày. Anh cứ ngồi cạnh bậu cửa, sau lưng chống gối cao,
buồn rầu nhìn theo cánh buồm, con đò, khách qua lại bên kia sông.
Hơn hết, Nhĩ cảm thấy thật sự hỗ thẹn, nuối tiếc vì khi mãi đến giây phút sắp giã từ
cuộc đời này, anh mới hiểu hết nỗi vất vả, sự hy sinh, cùng những phẩm chất tốt đẹp,
chăm chỉ của vợ mình. Nhĩ nhận ra nơi nương tựa đáng tin cậy, chỗ dựa vững chắc nhất
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của mỗi con người chính là gia đình của mình. Và mọi người xung quanh anh cũng thật
đáng yêu, đáng quý bởi họ chân thật, nhân ái. Nhưng đó lại là những điều Nhĩ đã bỏ qua
đến lúc thức tỉnh thì đã quá muộn rồi.
Thật sự, cuộc sống và số phận của con người luôn bất thường, vạn biến, gặp nhiều
nghịch lý, chính vì vậy chúng ta hãy trân trọng những giá trị tốt đẹp hiện hữu quanh ta.

Bài tóm tắt 4:
Truyện kể về nhân vật Nhĩ là người khi còn trẻ đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, xa gia
đình nhưng khi về già lại mắc phải một căn bệnh trầm trọng không thể tự mình ra khỏi
giường. Ông được sự chăm sóc của Liên - người vợ đã tần tảo chịu đựng gian khổ, hi
sinh cả cuộc đời vì chồng vì con. Ông nằm trên giường bệnh và ngắm nhìn cảnh bên kia
bờ sông và ông chợt nhận ra cả cuộc đời đi khắp mọi nơi mà đến bây giờ lại không thể
sang được bến sông nơi quê nhà. Ông sai người con trai tên Tuấn làm thay mình một
nhiệm vụ cuối của cuộc đời là bắt chuyến đò để sang bên kia bờ sông. Nhưng vì ván cờ
thế nên Tuấn đã bỏ lỡ chuyến đò của ngày hôm đó và không hoàn thành được ước
nguyện của người cha. Nhĩ chợt nhận ra rằng người con có thể lỡ chuyến đò hôm nay
nhưng mai lại có thể bắt được chuyến đò khác còn mình thì mãi mãi không thể tự rời khỏi
giường bệnh. Chính vì vậy ông đã nhận ra được những giá trị của cuộc sống ở xung
quanh mình mà bấy lâu nay ông không biết.
-------------------------------------------------------------------Trên đây là một số mẫu bài tóm tắt truyện ngắn Bến quê hay và ngắn gọn nhưng vẫn nêu
được đủ ý chính của nội dung, các bạn có thể tham khảo để hoàn thiện bài tóm tắt của
mình. Chúc các bạn học tốt môn Văn !
Tuyển tập Văn mẫu 9 hay nhất / Đọc Tài Liệu

