
Chia sẻMUỐN SỐNG LÂU, HÃY ĐỌC SÁCH! 

 
Có những người thích đọc văn học kinh điển, lại có những người thích đọc 

những tác phẩm mới của các cây bút trẻ, phản ánh hơi thở thời đại. Nhưng dù 

bạn lựa chọn đọc gì, miễn là bạn có đọc, thói quen ấy sẽ giúp bạn sống lâu hơn. 

Đây là kết quả của một nghiên cứu được thực hiện bởi trường Đại học Yale 

(Mỹ) đối với 3.635 người ở độ tuổi ngoài 50. 

Những người có thói quen đọc sách sẽ sống thọ hơn những người không đọc 

sách trung bình 2 năm. Thời lượng cần và đủ để được xem là người có thói quen 

đọc sách, đó là bạn cầm sách lên đọc đều đặn nửa tiếng mỗi ngày. Chỉ cần vậy là 

đủ để bạn có thể kéo dài tuổi thọ của mình. 

Những người đọc sách với thời lượng hơn nửa tiếng mỗi ngày sẽ giảm 23% 

khả năng đột tử. Nghiên cứu của trường Đại học Yale đã được tiến hành trong hơn 

12 năm với những số liệu thống kê chi tiết.  

 

 
 

Những người chăm đọc sách sống thọ hơn những người không đọc sách 2 năm. Chỉ cần 

mỗi ngày bạn dành ra đều đặn nửa giờ để cầm một cuốn sách lên và đọc, là đủ để có thêm 2 năm 

tận hưởng cuộc sống. 

Với những dạng đọc khác, như đọc báo, tạp chí, chuyên san…, độc giả cũng 

có được những lợi ích nhất định trong việc kéo dài tuổi thọ, nhưng không hiệu quả 

bằng việc đọc tiểu thuyết. Nghiên cứu không chỉ ra mối liên hệ trực tiếp về mặt sức 

khỏe hay y học giữa việc đọc sách và việc kéo dài tuổi thọ. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://dantri.com.vn/news-20160805210808268.htm


Thông tin mà đội ngũ nghiên cứu ở trường Đại học Yale đưa ra hoàn toàn dựa 

trên số liệu thống kê từ nhóm người tham gia thí nghiệm của họ trong vòng hơn 

một thập kỷ. Đây đều là những cụ già ngoài 50 tuổi với những thói quen đọc đa 

dạng. 

3.635 người tham gia thí nghiệm được phân thành 3 nhóm: nhóm không hề có 

thói quen đọc sách, nhóm đọc khoảng nửa tiếng mỗi ngày, nhóm đọc nhiều hơn 

nửa tiếng mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng những “mọt sách” chăm chỉ 

nhất là đối tượng phụ nữ, những người đã tốt nghiệp đại học và có thu nhập khá. 

Nghiên cứu cũng xét đến sự đa dạng về ngành nghề, độ tuổi, chủng tộc, tình 

trạng sức khỏe, mức độ hài lòng với đời sống cá nhân, tình trạng hôn nhân…, 

nhưng dù ở nhóm đối tượng nào, nghiên cứu cũng vẫn cho thấy có sự kết nối giữa 

thói quen đọc sách và tuổi thọ. 

Đọc báo, tạp chí, chuyên san… cũng giúp bạn sống thọ hơn, nhưng không 

hiệu quả bằng đọc tiểu thuyết. 

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu - Giáo sư Becca Levy của trường Đại học 

Yale khẳng định: “Số liệu thống kê đã cho thấy những lợi ích của việc đọc sách 

thực sự là rất lớn, trước đây chúng ta đã được nghe đến nhiều kiểu lợi ích, giờ lại 

thêm một lợi ích bất ngờ khác nữa, đó là sống thọ hơn nhờ đọc sách”. Nghiên cứu 

này đã được đăng tải trên chuyên san Social Science & Medicine chuyên về khoa 

học xã hội và dược học. 

Bích Ngọc 

 

http://dantri.com.vn/van-hoa/neu-muon-giau-co-hay-cham-doc-sach-

20160106120213302.htm 


