
Di tích lịch sử – Di tích chùa Koma-dera 

 

Tên gọi: Di tích chùa Koma-dera (Koma-dera – Morinomae, Kamikoma, Yamashiro-cho, 

Kizugawa-shi) 

Ngày tháng năm chỉ định: Ngày 30/8/1940   Ngày 22/2/2010 (Chỉ định bổ sung) 

Diện tích chỉ định: 20.100,5m2 

 

Chùa Koma-dera là một ngôi chùa được xây dựng vào thời kỳ Asuka (đầu thế kỷ thứ 7). Ngôi chùa 

có diện tích khoảng 190m theo hướng Đông Tây và 180m theo hướng Bắc Nam (kích thước phần 

trung tâm của tu viện được bao quanh bởi hành lang là khoảng 61,9m theo hướng Đông Tây và 65,6m 

theo hướng Bắc Nam), tọa lạc trên thềm sông Kizu-gawa ở bờ Bắc, nơi dòng chảy của sông chuyển 

đổi mạnh từ Tây sang Bắc, nằm ở bờ đối diện Cảng vận tải thuyền sông Kizu-gawa (Di tích Kozu). 

Diện tích chỉ định thành di tích lịch sử là khoảng 60% diện tích chùa. 

Tên gọi của chùa Koma-dera xuất hiện trong tập thứ 18 của “Nihon Ryoiki” (Nhật Bản linh dị ký), 

là sách tập hợp các truyện Phật giáo được viết vào thế kỷ thứ 9, và ở khu vực xung quanh chùa vẫn 

còn lại những địa danh gắn liền với tên gọi “Koma” như “Kamikoma” hay “Shimokoma”. Chùa được 

cho là có mối liên hệ với tộc Koma (Cao Ly) đến từ Cao Câu Ly, đã cai trị phần phía Bắc của Bán đảo 

Triều Tiên vào thế kỷ 4 ~ 7. Tu viện được bố trí theo phong cách của chùa Hoki-ji, với tháp chùa ở 

phía đông và chính điện ở phía Tây, hành lang kéo dài từ điện thuyết pháp ở phía sau cho đến hai cánh, 

bao quanh tháp và chính điện, rồi dẫn đến cổng giữa, chùa có đặc điểm là cổng Nam, cổng giữa và 

chính điện xếp thành một đường thẳng theo hướng Bắc Nam. 

Tu viện của chùa Koma-dera đã được sửa chữa với quy mô lớn từ cuối thời kỳ Nara đến đầu thời 

kỳ Heian, nhưng người ta cho rằng chùa đã biến mất hoàn toàn vào thời kỳ Kamakura. 

Các cuộc khảo sát khai quật tại Di tích chùa Koma-dera bao gồm khảo sát năm 1938 trước khi chùa 

được chỉ định là di tích lịch sử, khảo sát xác nhận ranh giới của chùa từ năm 1984 đến năm 1988, và 

khảo sát cơ bản liên quan đến việc tu bổ di tích lịch sử được thực hiện từ năm 2005 đến năm 2009. 

Việc tu bổ di tích lịch sử bắt đầu vào năm 2010, và chùa được mở cửa như một công viên di tích 

lịch sử vào năm 2021. 

 


