
Bàn tay nhạc sĩ Y Vân  

trong ca khúc Tôi đưa em sang sông 

 
Trần Chí Phúc - Vào khoảng năm 1962, tại Sài Gòn, một ca khúc mang tên Tôi Đưa 
Em Sang Sông xuất hiện trong bầu trời ca nhạc, được nhiều ca sĩ trình diễn trên đài 
phát thanh, thu âm vào đĩa nhạc và hát trên các sân khấu. 
 
Bài hát được in thành bản nhạc rời có chép nốt nhạc và lời ca do nhà xuất bản Diên 
Hồng phát hành, giá bán 7 đồng thời đó, ghi tên tác giả là hai người gồm Y Vũ và 
Nhật Ngân. 
 
Bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông của Y Vũ- Nhật Ngân mau chóng được đón nhận 
nồng nhiệt từ Sài Gòn cho đến các tỉnh thành của Miền Nam Việt Nam. 
 
Trong đời một người con trai đã từng yêu và đa số trải qua nỗi buồn thất tình nhìn 
người mình yêu làm đám cưới với người khác. Chữ “Sang Sông” được hiểu là người 
con gái đi lấy chồng, bên kia sông là bến đậu mới tức là nhà chồng. Và cái tựa bài 
hát là Tôi Đưa Em Sang Sông trở nên ăn khách. 
 
Lời ca như sau: Tôi Đưa Em Sang Sông 
 
“Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm, để thấm chiếc áo xanh, và đẫm 
ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ 
chung một lối về, mà nỡ quay mặt bước đi. 
 
Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sợ bến đất lấm gót chân, sợ bến gió 
buốt trái tim. Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen, đừng bước chung 
một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn. 
 
Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh, đi khắp phương trời. Mà đời em là ước 
mơ, đẹp muôn ngàn ý thơ, như ngóng trông chờ. 
 



Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến tiễn em, 
nhìn xác pháo lấm gót chân. Gót chân ngày xa xưa, sợ lấm trong bùn khi mưa, nàng 
đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa.” 
 
Xét về lời ca thì khá thi vị, có ý tưởng lạ, trong thời điểm đó là năm 1962... 
 
Xét về phần nhạc thì nét nhạc của bản Tôi Đưa Em Sang Sông dễ nghe, quyến rũ, 
phần hợp âm có chút biến đổi. Thời đó những chàng trai ôm cây đàn ghi ta vừa đàn 
vừa hát nghêu ngao thật thú vị trong những buổi họp mặt văn nghệ. 
 
Nhạc sĩ Tây Ban Cầm cổ điển Đỗ Đình Phương có độc tấu bản Tôi Đưa Em Sang 
Sông với phần hợp soạn cùng nhạc sĩ Hồ Đăng Tín, làm tăng thêm giá trị nghệ thuật 
âm nhạc của ca khúc này. 
 
Từ lúc xuất hiện năm 1962 cho đến tháng 4 năm 1975 thì bài hát Tôi Đưa Em Sang 
Sông với đồng tác giả là Y Vũ và Nhật Ngân chẳng có vấn đề gì về tác quyền. 
 
Tuy nhiên hồi tôi còn trẻ ở Tuy Hòa, tôi nhớ là mình đã nghe các bậc đàn anh văn 
nghệ bàn tán thắc mắc về đồng tác giả Y Vũ – Nhật Ngân của bài hát này vì cả hai 
người không phải là bạn thân với nhau để mà cùng sáng tác chung. 
 
Và hôm nay thì xảy ra chuyện tranh cãi gây cấn rằng ai là tác giả thật sự của bài hát 
Tôi Đưa Sang Sông giữa hai nhạc sĩ Nhật Ngân và Y Vũ, lan truyền khắp nơi. 
 
Về Phía Nhật Ngân: 
 
Vào khoảng đầu thập niên 90, tại quán cà phê Le Baron nằm trên đường Brookhurst 
của Quận Cam Nam Cali, tôi ngồi nghe nhạc sĩ Nhật Ngân kể như sau. Nhật Ngân 
có người yêu đi lấy chồng và lúc đó ông là một thanh niên tuổi khoảng đôi mươi có 
viết một ca khúc về nỗi buồn này. Khi ông từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, ông nhờ nhạc sĩ 
Y Vân- lúc đó có uy tín trong giới ca nhạc- phổ biến bài hát này. Tôi nhớ Nhật Ngân 
kể nguyên văn: Y Vân bèn ghi tên người em của mình là Y Vũ vào đồng tác giả- Y 
Vũ và Nhật Ngân. 
 
Mấy năm sau, Nhật Ngân có phổ biến câu chuyện tương tự như vậy trên một số 
phương tiện truyền thông ở hải ngoại và đã trả lời phỏng vấn trong một cuốn băng 
chủ đề nhạc Nhật Ngân của trung tâm Thúy Nga. 
 
Nhạc sĩ Nhật Ngân qua đời tại Quận Cam California vào năm 2012, hưởng thọ 70 
tuổi. 
 
Về Phía Y Vũ: 
 
Năm 2017, nhạc sĩ Y Vũ có lên truyền hình ở trong nước trả lời phỏng vấn và nói 
rằng Y Vũ là tác giả duy nhất của bài Tôi Đưa Em Sang Sông. Ông nói rằng khi đưa 
bài hát này cho anh ruột của ông là nhạc sĩ Y Vân nhờ phổ biến thì Y Vân bảo là ghi 
tên thêm Nhật Ngân vào vì Nhật Ngân là học trò của Y Vân. Nhạc sĩ Y Vũ còn đưa ra 
bản nhạc chép tay cũ kỹ có nốt nhạc và lời ca và tên tác giả là Y Vũ để làm bằng cớ. 
 



Quí độc giả vào Internet, gõ chữ Tôi Đưa Em Sang Sông hoặc Ai Là Tác Giả Bài Hát 
Tôi Đưa Em Sang Sông thì sẽ thấy nhiều bài báo về hai ý kiến nghịch nhau của Nhật 
Ngân và Y Vũ. 
 
Trước năm 2017 cả chục năm, nhạc sĩ Trịnh Hưng (Lối Về Xóm Nhỏ) có viết một bài 
báo đăng trong một đặc san với nội dung rằng nhạc sĩ Y Vũ kể cho ông nghe là Y Vũ 
chính là tác giả duy nhất của bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông. Tôi đã đọc bài báo đó. 
Điều này giải thích rằng Y Vũ đã có lên tiếng phản bác Nhật Ngân qua bài viết của 
Trịnh Hưng, lúc Nhật Ngân còn sống. Nhạc sĩ Trịnh Hưng qua đời năm 2008 tại 
Pháp. 
 
Bàn Tay Y Vân: 
 
Qua 2 câu chuyện kể của Nhật Ngân và Y Vũ cho thấy rằng vai trò của nhạc sĩ Y 
Vân là quan trọng. Ông là người đặt tên bài hát, đặt tên tác giả bài hát, phổ biến bài 
hát. Thời đó năm 1962, bài hát muốn xuất bản phải xin giấy phép của Bộ Thông Tin 
Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên tên tác giả là Y Vũ và Nhật Ngân đã gắn liền với ca 
khúc Tôi Đưa Em Sang Sông, trên mặt giấy tờ pháp lý.  
 
Vai trò của nhạc sĩ Y Vân quan trọng như vậy, nhưng ông không công khai nói về sự 
thật ai là tác giả Tôi Đưa Em Sang Sông. Ông mất vào năm 1992. 
 
Nét Nhạc Y Vân: 
 
Trong một lần tôi điện thoại với một nhạc sĩ nổi tiếng, cùng thời và là bạn của nhạc sĩ 
Y Vân, tạm gọi là nhạc sĩ A. Người đó nói rằng có một buổi nọ, nhạc sĩ Y Vân tới 
thăm và đàn hát cho nghe ca khúc Tôi Đưa Em Sang Sông. Nhạc sĩ Y Vân giải thích 
rằng “tối hôm qua moa đưa em về qua bến đò Thủ Thiêm, có cảm hứng viết nên ca 
khúc Tôi Đưa Em Sang Sông”. 
 
Từ lúc nghe được câu chuyện này từ nhạc sĩ A, tôi suy nghĩ rằng nhạc sĩ Y Vân 
sáng tác rất nhiều bài hay, xét về tuổi tác và tài năng cùng uy tín thì ông hơn hẳn hai 
người kia. Ông không cần phải nói dối với bạn là nhạc sĩ A, lấy bài hát của kẻ khác 
làm của mình. Ông phải tâm đắc với tác phẩm Tôi Đưa Em Sang Sông, vì có sự 
đóng góp sáng tác của ông, cho nên Y Vân mới hát để khoe với bạn là nhạc sĩ A. 
 
Và tôi đã tìm ra được cái đặc biệt của nét nhạc cùng hòa âm của Y Vân trong bài hát 
Tôi Đưa Em Sang Sông. Tôi xin diễn giải như sau: 
 
Bài hát tông La Thứ (Am), có câu: Mà Nỡ Quay Mặt Bước Đi. Chữ Đi là nốt Re 
Thăng (D#), và hợp âm chỗ này là B7. 
 
Cũng giống vậy, nhạc sĩ Y Vân trong bài hát Ngăn Cách cũng tông La Thứ (Am) ở 
câu: "Em lên xe hoa rồi biết rằng sầu để một NGƯỜI". Chữ Người, ông dùng nốt Re 
Thăng (D#) và hợp âm là B7. 
 
Trong bản Những Bước Chân Âm Thầm, Y Vân phổ thơ của thi sĩ Kim Tuấn, cũng 
tông La Thứ (Am) có câu: “Anh yêu tình nở muộn, chiều tím màu mến thương, mắt 
biếc sầu lắng đọng, đèn thắp MỜ bóng đêm”. Chữ Mờ, ông dùng nốt Re Thăng (D#), 
hợp âm chỗ này là B7. 



 
Lối chuyển cung từ hợp âm B7 rồi sang E7 rồi trở về chủ âm Am rất tân kỳ trong thời 
điểm 1962 và cũng là nét đặc biệt của nét nhạc Y Vân. 
 
Xét về nét nhạc của Nhật Ngân thì ông có nhiều bài hát làm chung với nhạc sĩ Trần 
Trịnh. Xét những bài hát chỉ một mình Nhật Ngân sáng tác thì cái “hơi nhạc”- “nhạc 
phong” của bài Tôi Đưa Em Sang Sông có vẻ khác. 
 
Kết Luận: 
 
1- Nếu câu chuyện kể của nhạc sĩ A là giả thì không có bài viết này. 
 
2- Nếu câu chuyện kể của nhạc sĩ A là thật thì người viết xin đưa ra kết luận như 
sau: 
 
- Nhạc sĩ Y Vân có đóng góp rất nhiều về lời về nhạc trong bài hát Tôi Đưa Em Sang 
Sông, để từ đó ông mới đem ra khoe với bạn là nhạc sĩ A. 
 
- Bài hát gốc lúc ban đầu là của Nhật Ngân, nhưng Y Vân đã có chỉnh sửa, có thêm 
vào khá nhiều về nhạc; không chỉ một lời ca như Nhật Ngân đã tuyên bố. Và Y Vân 
có phần của mình rất nhiều trong bài hát này. Không lẽ với uy tín của một nhạc sĩ tên 
tuổi thời đó, ông lại đồng tác giả với một người vô danh hay sao? Cho nên Y Vân 
nhường phần của mình cho em ruột là nhạc sĩ Y Vũ, và ghi tên Y Vũ- Nhật Ngân là 
đồng tác giả Tôi Đưa Em Sang Sông. 
 
- Có thể Y Vân dựa vào một vài ý tưởng của Y Vũ để đưa vào bài hát Tôi Đưa Em 
Sang Sông. Do đó Y Vân có lý do để ghi tên Y Vũ vào đồng tác giả bài hát. 
 
- Nhạc sĩ Y Vũ nói rằng bài này của ông và Y Vân đưa tên Nhật Ngân vào với lý do 
Nhật Ngân là học trò của Y Vân. Lý do này không có tính thuyết phục cao. 
 
- Bản quyền bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông thuộc về Y Vũ- Nhật Ngân từ năm 1962. 
Nếu có sự thay đổi thì phải có phiên tòa xử lại với sự tham dự của Y Vân, Y Vũ, Nhật 
Ngân. Nay Y Vân và Nhật Ngân đã qua đời thì không tòa án nào có thể xử được. Tại 
sao từ năm 1962 đến năm 1975 không có ai thắc mắc về bản quyền bài này? 
 
- Nhạc sĩ Nhật Ngân đã lên tiếng công khai phủ nhận tác quyền của nhạc sĩ Y Vũ 
trên các cơ quan truyền thông hải ngoại. Do đó nhạc sĩ Y Vũ buộc lòng phải lên tiếng 
phản bác Nhật Ngân ở đài truyền hình trong nước Việt Nam để bảo vệ danh dự của 
ông. 
 
- Từ một bài hát có tên đứng chung, vui vẻ cho cả hai nhạc sĩ trong nhiều năm, tự 
dưng trở thành chuyện tranh cãi gây cấn và đặt vấn đề đạo đức, nói dối nói thật, làm 
cho bầu không khí văn nghệ mất vui. 
 
Lời Cuối Cho Bài Viết: 
 
Người nhạc sĩ A không cho phép tôi nêu tên ông ra vì không muốn dính vào chuyện 
thị phi tranh cãi. Ngay cả khi nhạc sĩ Y Vân còn sống đã không công khai chuyện 
này. 



 
Trong vườn hoa ca nhạc có những trường hợp nhạc sĩ này kẹt tiền bán bản quyền 
cho nhạc sĩ khác, đến khi bài hát nổi tiếng thì tiếc nuối và tiết lộ ra ngoài, vi phạm 
hợp đồng giữa hai người. 
 
Có nhạc sĩ này góp ý vào bài hát của nhạc sĩ khác cho hay hơn; có trường hợp 
được ghi tên đồng tác giả, có trường hợp không được, cũng tạo nên một số câu 
chuyện thị phi tranh cãi. 
 
Cứ tin là Y Vân đã nói năm 1962 “tối hôm qua moa đưa em về qua bến đò Thủ 
Thiêm” thì tin tức hiện nay năm 2018, cho biết Thủ Thiêm đang trở thành một vùng 
đất phát triển quan trọng của thành phố Sài Gòn, giá đất đắt như vàng và nhiều 
người dân đã mất nhà mất đất vì cán bộ tham nhũng lợi dụng kẻ hở của luật đất đai 
thuộc sở hữu toàn dân mà phù phép chuyện qui hoạch để rồi bán đất cho kẻ đầu tư 
và bỏ tiền vào túi riêng. 
 
Trong bài hát có câu: "Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần...” làm nhớ tới 
bàn tay của nhạc sĩ Y Vân trong ca khúc Tôi Đưa Em Sang Sông. 
 
Hi vọng bài viết này góp thêm một sự kiện mới cho cuộc tranh cãi không có kết luận 
chính xác 100% vì hai người trong cuộc đã ra đi.  
 
Mỹ Quốc, Hè 2018 
 

 
Trần Chí Phúc 
 


