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SUDOKU
Một trò chơi giải trí mới lạ
Nguyễn Văn Mơ
I/ Lời nói ñầu: Về hưu, những khi rổi
rảnh, tôi tò mò tìm xem thử mấy ñứa cháu
thường chơi những trò chơi gì ñể giải trí, lẽ tất
nhiên khác xa với các trò chơi ở thời niên
thiếu của thế hệ mình. Thôi thì ñủ thứ, từ
những dụng cụ, softwares chơi video games
ñến các trò chơi ñố (puzzles) v.v…chất ñầy tủ.
Trong số các ñồ chơi này, tôi thấy trò chơi
Sudoku có vẻ hay hay, thích hợp với tuổi già
của chúng ta, nên xin trình bày sau ñây ñể các
bạn tuỳ nghi.
Trò chơi này ñược hảng Nhật Bản Nikoli
tung ra năm 1986 dưới cái tên Sudoku có
nghĩa là ‘số duy nhất’ và ñược phổ biến rộng
rãi khắp nơi trên thế giới kể từ năm 2005.
Trò chơi vận dụng vỏn vẹn lui tới gì cũng
chỉ có 9 số từ 1 ñến 9. Thế mà xào qua xáo lại
người ta có thể ñặt ra 6,67x10 lũy thừa 21 bài
ñố ñể mình tha hồ mà giải, dù có sống 1000
tuổi cũng chưa hết ( bạn nào còn nhớ calculus
xin tính thử xem có ñúng không).
ðây là một trò chơi chủ yếu áp dụng luận
lý học, phân tích, loại bỏ và tổng hợp ñể tìm
giải ñáp, chứ không cần phải có trí thức toán
học cao siêu gì cả. Nó có hai lợi ích :
- Giúp ñở trí óc mình trở nên nhạy bén và
ñở quên, nhất là ñối với người già .
- Làm cho mình khuây khỏa những khi
rổi rảnh hay chờ ñợi .
Từ khi ra ñời ñến nay, trò chơi này có
nhiều biến dạng: mạng lưới 9x9, 4x4, 5x5
v.v…, nhưng mạng lưới 9x9 ñược xem như
phổ thông nhất, nên trong bài này, tôi chỉ ñề
cập ñến dạng này mà thôi.

II/ Diển tả trò chơi Sudoku và cách
chơi :

Trò chơi Sudoku là một mạng lưới hình
vuông gồm có ba thành phần chính sau ñây:
- 9 hàng (mỗi hàng có 9 ô vuông nhỏ)
ñánh số thứ tự từ 1 ñến 9, từ trên xuống dưới.
- 9 cột (mỗi cột có 9 ô vuông nhỏ) ñánh số
thứ tự từ 1 ñến 9, từ trái qua phải.
- 9 lô (mỗi lô có 9 ô vuông nhỏ) ñánh số
thứ tự từ 1 ñến 9 như ñã ghi trong hình 1.
Mỗi ô vuông (sau này gọi là ô) ñược ñánh
số thứ tự bằng hai con số: số ñầu là số thứ tự
của hàng chứa ñựng ô và số sau là số thứ tự
của cột chứa ñựng ô.
Thí dụ: Ô trên cùng ở bên trái ñược gọi là
ô (1,1) và ô ở hàng thứ 3 nằm trong cột thứ 6
ñược gọi là ô (3,6).
Có tổng cọng cả thảy 9x9=81 ô, trong số
này, người ta ghi sẵn số vào một số ô. Số
lượng số ghi sẵn này nhiều hay ít tùy theo
mức ñộ bảng Sudoku dễ hay khó, thường
thường trong khoảng 30 số.
Mục ñích của trò chơi là ñiền một con số
từ 1 ñến 9 (không theo thứ tự nào cả) vào các
ô trống thế nào ñể các hàng, cột và lô ñều có
ñầy ñủ các số 1 ñến 9 mà không có số nào
trùng dụng (xin xem hình 2 là bảng ñố Sudoku
và hình 3 là bảng giải ñáp).

III/ Kỹ thuật giải ñáp căn bản:
ðể tiện theo dõi cách chỉ dẫn giải ñáp sau
này, các bạn cần nắm vững một số danh từ kỹ
thuật căn bản thường ñược hay sử dụng.
Có nhiều danh từ bằng tiếng Anh chuyển
sang tiếng Việt, nếu muốn dịch cho sát nghĩa
thì phải dịch dài giòng và nghe không xuôi tai,
nên tôi cố gắng tìm những từ tiếng Việt nào
thích hợp miễn sao người ñọc dễ hiểu chứ
không cần sát nghĩa . Sudoku có nguồn gốc ở
Nhật Bản, cho nên có lẽ vì thế mà các tác giả
ở Mỹ hay ở các nước khác ñôi khi dùng danh
từ khác nhau, không thống nhất. Vì vậy, ñể
các bạn khỏi bị bối rối khi tham khảo các tài
liệu Sudoku bằng Anh ngữ, tôi sẽ ghi một số
danh từ này bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh.

TRANG 146
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vuông nhỏ ñể ñiền một ñáp số. Có cả thảy
9x9=81 ô.
- Hàng (Row): Hàng ngang chứa 9 ô. Có cả
thảy 9 hàng.
- Cột (Column): Hàng dọc chứa 9 ô. Có cả
thảy 9 cột.
- Lô (Box, Block, Region hay Square):Mỗi
lô có 9 ô như ñã ghi trong hình 1. Có cả
thảy 9 lô.
- Nhóm (Group):Danh từ này dùng chung
cho: một hàng, một cột hay một lô.
Số tạm (Candidate): Số mà ta ước ñoán có
thể nằm trong ô sau khi loại trừ các số ñã có
sẵn ở các ô trong nhóm liên hệ (hàng, cột và
lô).
Thí dụ: Trong hình 4, ở ô (3,2), ta có thể
loại trừ các số sau ñây :
Hàng 3 (ñi ngang qua ô này): 6, 9,2
Cột 2 (ñi ngang qua ô này): 3, 5
Lô 1 (chứa ñựng ô này): 8
Như vậy, các số tạm trong ô (3,2) là: 1, 4
và 7.
Các số tạm ñược ghi bằng bút chì ở phần
trên của mỗi ô và sẽ ñược lần lượt xóa bỏ
trong quá trình suy luận ñể giải ñáp cho ñến
khi nào chỉ còn lại một số duy nhất trong mỗi
ô.
Số duy nhất (Naked single, Naked single
candidate, Sole candidate ) :Khi nào trong ô
chỉ còn một số tạm mà thôi, thì số này trở
thành số duy nhất trong ô . Sau ñó ta có thể
gạch bỏ số này ở các ô khác trong nhóm liên
hệ.
Thí dụ : Trong hình 5, số 1 là số duy nhất .
Tất cả số 1 khác ở trong hàng này sẽ ñược
gạch bỏ.
Số duy nhất kín (Hidden single, Unique
candidate):
Như trên, nhưng nằm lẫn lộn với các số
khác trong ô, nên khó nhận diện .Trong trường
hợp số duy nhất kín, ta có thể gạch bỏ các số
khác này ở trong ô.

Thí dụ: Trong hình 6, hàng này chỉ có một
con số 3 nằm lẫn lộn với số 8 và 4. Tương tự
như vậy, ta chỉ có một số 6 nằm chung với số
5. Vậy ta có thể gạch bỏ các số 8,4 và 5 nằm
trong các ô ở cột 3 và 9.
Còn có trường hợp sau ñây cũng có thể gọi
là số duy nhất kín: Trong một lô, có một ô
trống (ñánh dấu X) nằm ngay giữa, có 2 số
khác kèm ở hai bên, hàng trên và hàng dưới
ñều có số 6 chẳng hạn (xem hình 7). Như thế
số 6 ở lô này chỉ có thể nằm trong ô trống này
mà thôi, nghĩa là số duy nhất kín.
Cặp ñôi (Naked pairs, Naked subsets,
Disjoint subsets):
Khi có hai ô cùng trong một nhóm chứa
ñựng hai số giống nhau. Trong trường hợp
này, ta có thể gạch bỏ các số này ở các ô khác
trong nhóm.
Thí dụ: Trong hình 8, ta thấy có hai ô chứa
ñựng hai cặp 84. Vậy ta có thể gạch bỏ các số
8, 4 ở cột 7 và do ñó số 5 trong ô này sẽ trở
thành số duy nhất trong hàng.
Cặp ñôi kín (Hidden pairs, Hidden
subsets, Unique subsets):
Khi có hai ô chứa hai số giống nhau nằm
lẫn lộn với các số khác. Trong trường hợp
này, ta có thể gạch bỏ các số khác này ở trong
hai ô liên hệ.
Thí dụ: Trong hình 9, ta có hai cặp ñôi kín
81. Vậy ta có thể gạch bỏ các số 9, 5, 7 và 3 ở
hai ô liên hệ.
Cặp ba (Naked triples, Naked triplets):
Khi có ba ô cùng trong một nhóm chứa
ñựng 3 số giống nhau, mỗi ô có thể chứa 3
hoặc 2 số giống nhau này.
Thí dụ : 852, 852, 852
852, 852, 82 ( hoặc 85 hay 52)
852, 85, 82 ( hoặc 52 )
85, 52, 28
Trong trường hợp cặp ba, ta có thể gạch
bỏ các số này ở các ô khác trong nhóm.
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51. Vì vậy ta có thể gạch bỏ các số 5, 4, 1 ở
các ô khác trong nhóm.
- Cặp ba kín ( Hidden triples, Hidden
triplets ):
Như trên, nhưng nằm lẫn lộn với các số
khác. Trong trường hợp cặp ba kín, ta có thể
gạch bỏ các số khác ở trong các ô chứa ñựng
cặp ba.
Thí dụ: Trong hình 11, ta có cặp ba kín :
126 (ô ở cột 3 )
26 ( ô ở cột 5 )
12 ( ô ở cột 6 )
Vì vậy, ta có thể gạch bỏ các số 5, 4, 9, 7
và 8 ở các ô này.
Cặp
tư
(Naked
quads,
Naked
quadruplets):
Khi có 4 ô cùng trong một nhóm chứa
ñựng 4 số giống nhau, mỗi ô có thể có 4, 3
hoặc 2 số giống nhau này .
Trong trường hợp cặp tư, ta có thể gạch bỏ
các số này ở các ô khác trong nhóm.
Thí dụ: Trong hình 12, ta có cặp tư 254,
24, 57 và 457. Vì vậy, ta có thể gạch bỏ số 7 ở
cột 4.
Cặp tư kín (Hidden quads, Hidden
quadruplets):
Như trên, nhưng lẫn lộn với các số khác.
Ta có thể gạch bỏ các số khác này ở trong 4 ô
chứa ñựng cặp tư.
Thí dụ: Trong hình 13, ta có cặp tư kín:
25, 249, 49, 45. Vì vậy ta có thể gạch bỏ các
số 1, 6, 3 và 7 ở các ô chứa ñựng cặp tư này.
- Hai hoặc ba số trùng nhau ở cùng một
hàng (hay cột) trong một lô:
Trường hợp này thường hay xảy ra và ta
có thể gạch bỏ các số này ở các ô khác trong
hàng (hay cột) nếu các ô ở hai bên trong lô
không chứa ñựng số này.
Thí dụ: Trong hình 14, ở hàng giữa ta có
hai số 5, còn các hàng ở hai bên không có số 5
nào cả. Như thế, ta có thể gạch bỏ số 5 ở các ô
còn lại trong hàng.

Phỏng ñoán :
ðôi khi ta lâm vào ngõ bí, không tìm ra
ñược một con số duy nhất nào ñể giải ñáp.
Trong trường hợp này, ta cần kiếm ô nào chỉ
chứa 2 số tạm và chọn một trong hai số tạm
này làm số duy nhất ñể gở ngõ bí. Nếu kết quả
cho thấy giải ñáp sai, ta sẽ trở lại chọn số tạm
kia .

-

IV/ Cách giải Sudoku :
Có nhiều cách giải Sudoku tùy theo sở
thích của mỗi người và mức ñộ dễ hay khó
của bảng Sudoku.
Sau ñây là hai cách giải tiêu biểu :
A/ Cách giải Sudoku dễ:
Cách giải Sudoku dễ tương ñối ñơn giản,
khỏi phải tìm số tạm và không suy luận gì
nhiều. ðại khái cách giải như sau:
Bước 1 : ðiền khuyết các ô trống:
Ta bắt ñầu ở nhóm (hàng, cột hay lô) nào
có ô trống ít nhất. Tìm số ñiền khuyết bằng
cách lướt qua các hàng, cột ñi ngang qua ô và
lô chứa ñựng ô ñể loại bỏ các số có sẵn.
Bước 2: Phỏng ñoán:
Nếu ở bước 1 vẫn còn nhiều ô trống chưa
ñiền ñược, thì ta áp dụng kỹ thuật phỏng ñoán.
Số phỏng ñoán sẽ ñược ghi bằng bút chì ñể
tiện xóa bỏ nếu giải ñáp sai.
B/ Cách giải Sudoku trung bình hay
khó:
Bước 1 : Tìm số tạm
Ta tìm số tạm cho từng ô, bắt ñầu từ hàng
1 cho ñến hàng 9. Lưu ý nhìn lướt qua từng
hàng, cột và lô cho mỗi ô ñể loại trừ các số ñã
có sẵn (theo hình 4). Số tạm sẽ ñược ghi bằng
bút chì ở phần phía trên của mỗi ô .
Bước 2: Luận giải
Vận dụng các kỹ thuật giải ñáp căn bản
nói trên ñể loại trừ dần dần các số tạm và suy
luận ra số duy nhất (cũng theo như cách loại
trừ ở hình 4).

V/ Thực tập: Giải Sudoku ở hình 2
Mời các bạn lấy giấy bút ra vẽ một bảng
Sudoku này ñể tiện thực tập .
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Tìm các số tạm ở mỗi ô bắt ñầu từ hàng 1
ñến hàng 9. Kết quả ñược ghi trong hình 15.
1) Bước 2: Luận giải
Tìm cách loại trừ lần hồi các số tạm ghi
trong hình 15 thế nào ñể cuối cùng mỗi ô chỉ
còn một số duy nhất.
Bảng Sudoku này tương ñối dễ, nên các
bạn có thể tự mình giải ñáp bằng cách dựa trên
các số duy nhất và cặp ñôi ñể loại bỏ dần dần
các số tạm.
Kết quả ñược ghi trong bảng giải ñáp ở
hình 3.
x
x
x
Trên ñây, tôi chỉ mới trình bày khái quát
trò chơi Sudoku. Nếu có dịp thuận tiện tôi sẽ
nói thêm về một số xảo thuật giải ñáp khác
nữa.
ðối với các bạn chưa hề hay biết gì về trò
chơi này, tôi ñề nghị các bạn nên tạm gát qua
một bên mục “Kỹ thuật giải ñáp căn bản”
(mục III ) và chỉ tập chơi các bảng Sudoku dễ
(theo cách giải IV-A) trong một thời gian cho
thật ‘nhuyễn’, rồi sau ñó mới bước qua giai
ñoạn khó hơn. ðến lúc này, các bạn mới cần
xem mục III ñể có thêm dữ kiện giải ñáp.
Các bạn có thể tìm mua các bảng Sudoku
ở các tiệm sách (giá rất rẻ chỉ có 99 xu) hoặc
viếng thăm website Sudoku.com.
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