
Tự nhiên như… chuộT

Đa phần sinh viên lên thành phố học đều phải thuê trọ ở 
những dãy nhà cấp bốn lụp xụp. chủ nhà chỉ có thể hào 
phóng đến mức trang bị cho mỗi phòng một tấm proximăng 
loại rẻ tiền nhất. những khe hở giữa mái nhà và tường nhà 
là nơi cư trú và là địa bàn hoạt động lý tưởng cho họ hàng 
nhà chuột “lộng hành”. Không có ngóc ngách nào của 
phòng trọ là không có dấu chân chuột chạy qua. Lệ Thuỷ 
(sinh viên Khoa Địa lý, Trường ĐhKhTn) hiện đang sống ở 
Triều Khúc, Thanh Xuân kêu ca: “Không còn cái nắp hộp 
nào lành lặn. cái túi gạo em treo trên tường cũng bị chúng 
đục khoét. Sáng dậy, gạo vãi tung toé khắp nền nhà, mớ 
rau bị cắn một nửa, hai quả trứng rơi vỡ tan tành. Biết thủ 
phạm là lũ chuột mà đành chịu không làm gì được...”. Vũ 
Thị Oanh ở phòng bên cạnh thì tiếc nuối vì chiếc áo mới vừa 
mua đã bị cắn rách, thủng một lỗ to tướng trước ngực.

chuột hoành hành cắn phá không trừ một thứ gì. Tai hại 
hơn chúng còn gặm nhấm cả sách vở và máy tính. Vốn là 
một “mọt sách”, Lê Dương (sinh viên Khoa Lịch sử, Trường 
ĐhKhXh&nV) hiện đang ở trọ tại Trung Văn, Từ Liêm bức 
xúc: “Bọn chúng cắn nát từng trang, bìa sách cũng rụng 
tơi tả”. Khánh Ly (Khoa Báo chí và truyền thông, Trường 
ĐhKhXh&nV) trước kia từng trọ ở làng Phùng Khoang thì 
chia sẻ: “Toàn bộ đầu dây nối nguồn với máy tính bị chuột 
cắn đứt. chưa thoả mãn, chúng còn tìm đến con chuột của 
máy để cắn nốt cái đuôi. Phải mất mấy ngày, mình mới khắc 
phục được sự cố không mong đợi này!”. 

chuộT Đang Trở Thành nỗi LO Đối Với Sinh Viên Xa nhà Phải 
Trọ học. chuộT Là “Kẻ Phá hOại” Không Thương Tiếc BấT Kỳ 
Thứ gì. DạO KhắP các Khu Trọ của Sinh Viên, Đâu Đâu Bạn 
cũng có Thể BắT gặP hình ảnh những “chú chuộT” nghênh 
ngang Đi Lại... DiệT chúng Bằng cách nàO? BiếT BaO Lần câu 
hỏi ấy Được ĐặT ra nhưng Xem chừng Khó mà Tìm ra “ĐáP 
án” hiệu quả... 

chuộT... ác mộng giờ 
ăn, giấc ngủ

những bạn sinh viên may mắn 
tìm trọ được ở những khu nhà 
cao tầng cũng không thoát được 
“chuột tặc”. Thực ra, những khu 
này được chủ nhà đầu tư nâng 
cấp thành tầng cho sinh viên thuê. 

mỗi phòng chỉ rộng  9 - 12m2 nhưng cũng đủ không 
gian cho lũ chuột hoạt động. huyền Trang (sinh viên 
Khoa ngôn ngữ và Văn hóa anh - mỹ, Trường Đh 
ngoại ngữ) hiện đang trọ ở đường hồ Đắc Di kể: “có 
khi mình đang ăn cơm cũng một con chuột không 
biết từ đâu chạy ra. giơ tay đuổi, nó cũng không có 
phản ứng gì hết!”. có lẽ do quá quen với chủ nhà 
nên chuột tỏ ra thờ ở, “mẫn cảm” với các hành động 
xua đuổi của Trang. Trần hùng (sinh viên Khoa môi 
trường, Trường ĐhKhTn) hóm hỉnh kể: “chuột thản 
nhiên bò bốn góc màn, leo lên cả dây điện. Bị đuổi vẫn 
bình tĩnh bò tiếp. Đêm đến là thời điểm chuột hoạt 
động dữ dội nhất. mái nhà trở thành sân vận động, 
sàn nhảy cho họ hàng nhà chuột giải trí. mình bất đắc 
dĩ phải thưởng thức những màn trình diễn sôi nổi này, 
thấp thỏm mà không sao ngủ được...”. chuột hoạt 
động thường đi kèm âm thanh, lúc to lúc nhỏ, lúc loạt 
xoạt, lúc lại rầm rầm. chúng hoạt động ở bất cứ nơi 
đâu và vào bất kỳ lúc nào. mỗi sáng thức dậy, hùng lại 
than vãn về sản phẩm của chuột. chúng rải rác khắp 
phòng, lẫn trong gạo và nằm gọn trên giá sách.
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DiệT “chuộT Tặc”?

Không hạn chế được sự sinh sôi, hiện hữu của lũ chuột trong đời sống hàng ngày, sinh 
viên phải tìm cách đối phó với chúng. Biện pháp treo lơ lửng mọi thứ đồ ăn thức uống 
đang được Thuỷ áp dụng. Dương thì cẩn thận hơn, cậu để những thứ quan trọng và 
những cuốn sách quý trong một cái hòm, đề phòng chuột cắn phá. cũng chính nhờ 
sự xâm lấn và hoành hành của lũ chuột mà căn phòng của hùng đã sạch sẽ, gọn gàng 
hơn. Đồ đạc được để ngăn nắp, phân loại thứ nào ra thứ nấy, những gì không cần thiết 
thì bỏ vào thùng rác. nơi ở càng thoáng sạch thì càng không có nơi để chuột cư trú. có 
bạn còn sáng tạo ra cả cách diệt chuột hiệu quả bằng lạc. huyền Trang đã thử và thấy nó 
thật hiệu nghiệm. chỉ cần một hạt lạc và một cái bát đủ lớn là đã có một cái bẫy chuột. 
hạt lạc để dưới miệng bát, chỉ để lộ 1/3 hạt ra ngoài. con chuột thích ăn lạc sẽ cố gắng 
để lấy hạt lạc ra. nó dần dần chui vào cái bát và sập bẫy. cũng có thể diệt chuột bằng 
vỉ dính, bẫy bán nguyệt hoặc thuốc chuột nhưng cần phải thận trọng vì những cách này 
có thể gây nguy hiểm với người sử dụng. 

>> nguyỄn Thị Đóa
K50, Khoa Báo chí & Truyền thông, Trường ĐhKhXh&nV

 

mộT Số cách DiệT 
chuộT Đơn giản, hiệu 
quả:

• Dùng xi măng để diệt chuột: Lấy bột mỳ, bột gạo hoặc bột 
ngô nấu chín, cho một tí dầu thơm hoặc thức ăn có mùi thơm 
vào rồi trộn với xi măng, đặt ở nơi chuột thường đến. Chuột 
ngửi thấy mùi thơm sẽ đến ăn. Xi măng vào ruột hút nước sẽ 
đông cứng lại làm ruột bị tắc, bụng chuột chướng lên sẽ chết.
• Diệt chuột bằng xà phòng: Lấy xà phòng bột trộn với bột hoa 
tiêu và một ít cơm nguội để chỗ chuột thường qua lại. Chuột 
ăn vào sẽ xót ruột mà chết.
• Hun chuột: Lấy gạch của cua và náo dương hoa - một vị thuốc 
Đông y) với lượng bằng nhau trộn rồi đốt cùng mùn cưa. Chuột 
ngửi mùi sẽ kéo đến, bạn tha hồ mà bắt chuột.
• Diệt chuột bằng dung dịc Amoniac: Để dung dịch này vào 
hang chuột rồi lấy bùn trát kín cửa hang. Dung dịch bốc hơi sẽ 
hấp chín chuột.
• Dùng chuột diệt chuột: Bắt một con chuột đực to khoẻ, lấy 
hai tinh hoàn của nó ra , thay vào đó hai hạt đậu tương rồi 
thả nó ra. Hạt đậu trương lên làm chuột đau. Chuột sẽ chạy đi 
khắp nơi cắn xé những con chuột khác đến chết thì thôi.
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