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Mặc dù nhiều người thích đọc sách báo online hoặc đọc thông tin trên 

Facebook nhưng vẫn có rất nhiều lý do để bạn chọn cho mình một cuốn sách. Thói 

quen đọc sách có liên quan đến một loạt các lợi ích cho sức khỏe và tinh thần của 

bạn. Hàng tá công việc bận rộn có thể khiến bạn “lười biếng” bắt đầu thói quen đọc 

sách. Nếu bạn muốn có thêm một vài lời khuyên về lợi ích của việc đọc sách và 

có cách sống hạnh phúc mỗi ngày thì bài viết dưới đây sẽ là gợi ý cho bạn. Cùng 

thưởng thức nào! 

1. Đọc sách giúp phát triển tư duy 
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc đọc sách có thể kích thích não bộ của chúng 

ta phát triển và giúp ngăn chặn chứng suy giảm trí nhớ. Bởi lẽ khi đọc sách chúng 

ta phải tập trung ý thức nhiều hơn so với việc nhìn hình ảnh hoặc nghe âm thanh. 

Ngoài ra, thói quen đọc sách chúng ta còn có thể rèn luyện tính tập trung. Điều này 

rất tốt cho công việc hoặc những người hay sao nhãng trong công việc. Vì vậy, 

chọn ngay cho mình một cuốn sách yêu thích và bắt đầu thói quen thú vị này nào. 

 
2. Bạn sẽ có động lực để hoàn thành mục tiêu 
Một nghiên cứu tại trường Đại học bang Ohio cho thấy, việc bạn đọc một 

cuốn sách về các nhân vật thành công hay nổi tiếng có thể thúc đẩy bạn có động 

lực làm theo nhân vật trong cuốn sách đó. Thực tế, những người thành công với 

việc vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống luôn là nguồn cảm hứng, 

động lực để chúng ta học tập và phấn đấu. Chắc chắn bạn sẽ thu nhận được rất 

nhiều kiến thức và hứng khởi để bắt tay vào việc thực hiện, hoàn thành mục tiêu 

cho mình. 
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3. Bạn sẽ trở nên đồng cảm hơn 
Bạn có phải là người thích đọc tiểu thuyết? Tác giả nào bạn yêu thích nhất? 

Dành một khoảng thời gian nhỏ trong quỹ thời gian của mình để bắt đầu 

khám phá một cuốn tiểu thuyết rồi bạn sẽ thấy lợi ích tuyệt vời của nó. Nhiều 

nghiên cứu khẳng định rằng đọc tiểu thuyết sẽ giúp bạn “chuyển tải cảm xúc” và 

tăng cường khả năng đồng cảm với những cảm xúc, suy nghĩ, kinh nghiệm của 

người khác. Và điều đó có nghĩa là bạn sẽ có khả năng tốt hơn để hình thành các 

mối quan hệ có ý nghĩa (có thể là trong bán hàng, giao thiệp với đối tác hay bất cứ 

tình huống nào mà bạn mong muốn). 

4. Là liều thuốc giúp bạn giảm stress 

Các nhà khoa học đã khẳng định: đọc sách là một trong những cách hiệu quả 

nhất để loại bỏ căng thẳng (thậm chí là còn hiệu quả hơn cả việc nghe nhạc, đi dạo 

hay uống một tách trà). Đó là vì đọc sách giúp giảm cortisol – hormone gây ra 

stress. 

Gần đây bạn có gặp áp lực hoặc điều gì đó căng thẳng cần giải tỏa không? 

Đọc một cuốn sách thú vị là cách đơn giản để cân bằng lại mọi thứ nhé. 

5. Đọc sách giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn 

Nhiều người có thói quen đọc sách, tin nhắn hay xem gì đó bằng điện thoại 

khi trên giường trước khi ngủ. Nhưng thói quen đó không những không giúp bạn 

dễ ngủ mà còn khiến giấc ngủ của bạn không sâu. Để có một giấc ngủ ngon hãy 

nói không với rượu, các thiết bị điện tử, thuốc lá và chọn cho mình một cuốn sách 

đọc nó một cách thư giãn và nghỉ ngơi trước khi ngủ. Tin tôi đi, chất lượng giấc 

ngủ của bạn sẽ được cải thiện đáng kể đó. 

6. Bạn sẽ trở nên thú vị hơn đấy 
Với mỗi trang sách chúng ta có cơ hội tìm hiểu những điều mới mẻ, được mở 

rộng tầm mắt của mình. Và điều đó có nghĩa là người đọc sách không chỉ trang bị 

cho mình những kỹ năng hoặc kiến thức mới mẻ mà còn có thể chia sẻ nó với 

người khác. Đương nhiên nói cuộc nói chuyện của bạn sẽ có nhiều điều để nói hơn 

là chỉ trò chuyện những chủ đề xã giao nhạt nhẽo, ví dụ như tình hình thời tiết hôm 

nay thế nào?…. 



 
7. Bạn sẽ hài lòng với cuộc sống của bạn 
Một khảo sát cho thấy, 55% những người có thói quen đọc sách tối thiểu 30 

phút mỗi ngày có cảm giác hài lòng với cuộc sống của họ hơn những người khác. 

Tác giả của cuộc khảo sát lý giải rằng, việc đọc sách có thể giúp chúng ta bớt cô 

đơn và dễ kết nối với mọi người trong cuộc sống hơn. Điều này giúp chúng ta nhìn 

nhận cuộc sống một cách lạc quan và yêu đời hơn. 

8. Giúp bạn tiết kiệm tiền 
Thực tế, nếu so sánh với số tiền mà bạn chi cho các hình thức giải trí khác 

như ăn uống, xem phim, đi bar… thì chi phí cho những cuốn sách rất “mềm”. 

Ngoài việc mua những cuốn sách thú vị bạn còn có thể lựa chọn những cuốn ebook 

để tiện cho việc đọc bất cứ nơi nào của bạn. 

Chúc bạn có những phút giây thú vị bên cuốn sách mà bạn yêu mến! 

Thùy Nhiên 
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