
Di tích lịch sử – Di tích cung điện Kuni-kyu (Di tích chùa 

Yamashiro Kokubun-ji) 

 

Cung điệ  n Kuni-kyu là thủ  đô đượ c xây dư ng bợ i thiên hoàng Shomu trong thợ i kỳ Nara. Vào 

thợ i điệ m đó, dị ch bệ  nh và chiệ n tranh loạ n lạ c thượ ng xuyên xạ y ra khiệ n xã hộ  i bạ t ộ n, và 

có lẽ vợ i mủ c đích giạ i quyệ t tình trạ ng này, thiên hoàng Shomu đã rợ i khộ i thủ  đô Heijo-kyo 

ợ  Nara. Sau khi di chuyệ n qua nhiệ u nợi, vào năm Tenpyo thư  12 (năm 740), ông đã quyệ t 

đị nh lạ  p mộ  t thủ  đô mợ i, tạ  p trung ợ  khu vư c mà hiệ  n nay là Mikanohara, thị  trạ n Kamo, 

thành phộ  Kizugawa. Tuy nhiên, cung điệ  n Kuni-kyu đã bị  bộ  hoang chỉ  trong hợn 4 năm, 

vào năm Tenpyo thư  16 (năm 744). 

Sau đó, khu vư c cung điệ  n, vợ i trung tâm là di tích Daigoku-den (Đạ i Cư c điệ  n), đã đượ c sư  

dủ ng lạ i đệ  làm chùa Yamashiro Kokubun-ji. Chùa Yamashiro Kokubun-ji chiệ m diệ  n tích lợ n 

vợ i khoạ ng 330m theo hượ ng Bạ c Nam và khoạ ng 275m theo hượ ng Đông Tây, có trung tâm 

là chính điệ  n đượ c cạ i tạ o tư  Daigoku-den củ a cung điệ  n Kuni-kyu. Đệ n tạ  n ngày nay, tạ i di 

tích chùa Yamashiro Kokubun-ji (Di tích cung điệ  n Kuni-kyu), nệ n móng di tích chính điệ  n 

(Di tích Daigoku-den) và nệ n móng tháp chùa vạ n còn sót lạ i trên bệ  mạ  t đạ t. Tư  quy mô củ a 

di tích đá lót nệ n và di tích nệ n móng còn sót lạ i, có thệ  ượ c tính rạ ng tháp chùa đượ c bao 

quanh bợ i tượ ng vây là tòa tháp chùa bạ y tạ ng. 

 

Ủ y ban Giáo dủ c thành phộ  Kizugawa 

 

 

 

 

 


