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Ц.Цэрэндорж

Xv-Xviii зууны солонгос сурвалЖ дахь 
монголын тҮҮхэнд холбогдох мэдээ баримтаас

- “Цзяньчжоу-гийн зүрчидэд аялсан зурагт тэмдэглэл” -

DOI 10.25882/kpcc-xt23

XVI зууны эцсээр Цзяньчжоу-гийн Зүрчидийн нэгэн толгойлогч 
Нурхачи хүчирхэгжин Зүрчидийн бусад аймгуудыг нэгтгэж, хөрш 
зэргэлдээх улсуудын талаар дайсагнасан бодлого явуулах болсон юм. 
Амнок (Ялу) мөрөн орчмын зүрчид аймгуудыг эрхшээлдээ оруулсны дараа 
Нурхачи Солонгосын Чосөнъ улстай найрамдалт харилцаа тогтоохыг 
оролдов. Мин улсын талыг тууштай баримтлагч Чосөнъ улс анхандаа 
Нурхачитай холбоо тогтоохоос зайлсхийж байлаа. Гэвч Нурхачи 
Чосөнъ улсын олзлогдогсдыг тус улсад буцаан илгээсэн тул Чосөний тал 
ч түүнд эерэгээр хандахаас өөр аргагүй болж, үүний хариуд Шинъ Чхүн-
ил (신충일, 申忠一)-ийг 1596 онд элч болгон илгээсэн юм. Шинъ Чхүн-
ил Зүрчидэд үзэж харсан зүйлдээ тулгуурлан “Цзяньчжоу-гийн зүрчидэд 
аялсан зурагт тэмдэглэл (건주기정도기, 建州紀程圖記)” хэмээх 
айлтгалыг зохион Чосөнъ улсын ванд өргөн барьсан билээ. Тус тэмдэглэл 
нь Зүрчидийн газар нутаг, уул ус, хот суурин, хүн ам, цэрэг арми, улс 
төр, зан заншил зэрэг олон талыг хамарсан нарийн мэдээллийг агуулдаг. 
Шинъ Чхүн-илийн тэмдэглэл 90 гаруй зүйлд хуваагддаг агаад түүний 
дотор Монголтой холбоотой мэдээ баримт байдаг. 

түлхүүр үг: Монгол, Солонгос, сурвалж, “Чосөнъ улсын магад 
тэмдэглэл”, Шинъ Чхүн-ил, “Цзяньчжоу”-гийн зүрчидэд аялсан зурагт 
тэмдэглэл.

Tserendorj Tsegmediin 

a sTudy on doCumenTs relaTed To 14Th-18Th 
CenTuries mongolia in hisToriCal sourCes oF Korea – 

FoCusing on The “geonJu (Jianzhou) giJung dogi 
(建州紀程圖記)” by shin Chungil (申忠一) 

At the end of the 16th century, Nurhaci, one of the leaders of the Jianzhou 
Jurchen unified the Jurchen tribes and executed a hostile policy towards 
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neighboring countries. After taking control over the Jurchen tribes along the 
Yalu river, Nurhaci attempted to negotiate with Joseon. however, Joseon 
government, minding the ming china, tried to refuse the negotiation. 
Yet Joseon government had no choice but to take positive attitude toward 
Nurhaci, since he sent back captives to Joseon along with the letter. Joseon 
government decided to send Shin chungil as a reply. After his return, Shin 
chungil submitted a report based on his own information which he observed 
and acquired during the visit. This report, entitled as “Geonju (Jianzhou) 
gijung dogi (建州紀程圖記)”, contained a map and detailed information 
about the territory, mountains, towns, population, army, politics, and 
customs of the Jianzhou Jurchen. The report is divided into more than 90 
items, including information about the mongols.

Key words: Mongolia, Korea, “veritable records of the Joseon Dynasty”, 
Shin chungil, “Geonju (Jianzhou) gijung dogi”.

оршил
Монголын эрт, дундад үеийн түүхийн судалгаанд тулгардаг 

бэрхшээлийн нэг бол сурвалж хэрэглэгдэхүүн харьцангуй хомс байдаг 
явдал билээ. Аз болоход, манай түүхэнд холбогдох мэдээ занги хөрш 
зэргэлдээ Хятад, Солонгос зэрэг орны түүхийн сурвалжид багагүй 
хэмжээгээр үлдэж хоцорчээ. Солонгосын түүхийн сурвалжийн дотор 
Монголын түүхэнд холбогдох арвин мэдээ баримт агуулж буй нь 
гэвэл “Гурван улсын түүхэн тэмдэглэл (сол. 삼국사기, нан. 三國史
記)”, “Гурван улсын нөхсөн судар (сол. 삼국유사, нан. 三國遺事)”, 
“Пархэгийн шинжлэл (сол. 발해고, нан. 渤海考)”, “Зүүн гүрний цэргийн 
толь (сол. 동국병감, нан. 東國兵鑑)”, “Корйө (Гуулин) улсын судар (сол. 
고려사, нан. 高麗史)”, “Корйө (Гуулин) улсын судрын чухал анги (сол. 
고려사절요, нан. 高麗史節要)”, “Чосөнъ улсын магад тэмдэглэл (сол. 
조선왕조실록, нан. 朝鮮王朝實錄)”1, Мин улс хийгээд Манж Чин улсад 
зорчсон Чосөнъ улсын элч нарын аян замын тэмдэглэлүүд зэрэг болой. 

Монгол улсад “Корйө (Гуулин) улсын судар” гэх мэт Корйө-гийн 
үеийн сурвалжийг харьцангуй их судалсан агаад эдүгээ түүнээс арай 
хожуу үеийн, өөрөөр хэлбэл Чосөнъ улсын үеийн түүх тэмдэглэл дэх 
Монгол лугаа хамаа бүхий баримт хэрэглэгдэхүүнийг судалж эхлээд 

1 Хятадаар “шилу (實錄)” хэмээх үгийг Манжийн түүх бичигт “үнэн магад хууль”, 
“магад хууль” хэмээн орчуулж хэвшсэн боловч, өнөөгийн хууль хэмээх ойлголттой 
андуурч болзошгүй тул ханз үсгийн утгыг баримтлан “магад тэмдэглэл” хэмээн 
орчуулав. 
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байна. Миний бие урьд нь Чосөнъ улс (1392-1910)-ын вангуудын өдөр 
тутмын хэрэг явдлыг тэмдэглэсэн “Чосөнъ улсын магад тэмдэглэл  
(조선왕조실록, 朝鮮王朝實錄)”2 хэмээх асар том хэмжээний он 
дарааллын бичиг дэх Монголын түүхэнд холбогдох мэдээ баримтыг 
танилцуулж3 байсан билээ. Харин энэ удаа түүнд тэмдэглэгдэн 
үлдсэн Чосөнъ улсын түшмэл Шинъ Чхүн-илийн аяны тэмдэглэл дэх 
Монголтой холбоотой мэдээ баримтыг танилцуулъя. 

 
нэг. “чосөнъ улсын магад тэмдэглэл” дэх монголын түүхэнд 

холбогдох мэдээ баримтын тойм
“Чосөнъ улсын магад тэмдэглэл”-ийн бүр эхнээс Монголтой 

холбоотой мэдээ баримт гарах агаад энэ нь тус улсыг үндэслэн 
байгуулагч и Сөнге-гийн дээд удам Монголын харьяат байсан, и Сөнге 
ч бас Юань улсын эцсийн улиралд монголчуудтай дайн тулаан хийж 
байсан зэрэг түүхэн нөхцөл байдалтай холбоотой билээ.

Тус сурвалжид Монголыг нэрлэн заахдаа “Монгол” (сол. 몽고, нан. 
蒙古 menggu) гэдгээс гадна Татар (сол. 달달, нан. 達達 dada), татар 
(сол. 달달, нан. 韃靼 dada), Умард Юань (сол. 북원, нан. 北元 bel yuan), 
Татар хулгай (сол. 달적, нан. 達賊 dazei), Дацзы (сол. 달자, нан. 達子 
dazi), Тацзы (сол. 달자, нан. 㺚子 tazi), Умардын хулгай (сол. 북로, нан. 
北虜 bei lu) зэрэг нэр томьёог хэрэглэж байжээ. 

Түүнчлэн монголын тусгай аймгуудыг, тухайлбал ойрадыг вала 

2 “Чосөнъ улсын магад тэмдэглэл (сол. 조선왕조실록, нан. 朝鮮王朝實錄)” нь тус 
улсыг үндэслэгч Тэжо (сол. 태조, нан. 太祖) и Сөнге (1392-1398)-гээс Чхөлжон (сол. 
철종, нан. 哲宗) ван (1849-1863) хүртэлх Чосөнъ улсын 25 вангийн өдөр тутмын 
хэрэг явдлыг он, сар, өдрийн дарааллын дагуу тэмдэглэсэн асар том хэмжээтэй 
сурвалж юм. нийт 1894 боть, 888 дэвтрээс бүрдэх бөгөөд 1997 онд ЮнЕСКо-гийн 
дэлхийн соёлын өвд бүртгэгджээ. “Магад тэмдэглэл” нь: сударч түшмэл вангийн 
дэргэд байж түүний өдөр тутмын үйл хэргийг нэгд нэгэнгүй тэмдэглэдэг байсан, 
тухайн ван өөрийн хэрэг явдлыг бичиж буй сударч түшмэлийн тэмдэглэлийг үзэх 
эрхгүй, тухайн ванг нас барсны дараа энэхүү тэмдэглэл болон бусад баримтад 
тулгуурлан “Магад тэмдэглэл”-ийг найруулан бичдэг гэх зэрэг онцлогтой ажээ.

3 Ц.Цэрэндорж, Монголын Тайсун хаанаас 1442 онд Чосөнъ улсын Сэжон 
ванд илгээсэн сургах зарлигийн бичиг - Түүхийн судлал, Tom. 40, Уб. 2010; 
Ц.Цэрэндорж, Манжийн эрхшээлийн үеийн Монголын түүхэнд холбогдох солонгос 
сурвалжийн зарим мэдээ – cNEAS peports 13, Чин улс ба монголчууд, Япон, 
Сэндай, 2014; Ц.Цэрэндорж, Солонгосын түүхийн сурвалж дахь xiv-xviii зууны 
үеийн Монголтой холбоотой мэдээ баримт - “Солонгос судлал” сэтгүүл, 1 (5), 2018, 
10-26-р тал; Ц.Цэрэндорж, Солонгосын түүхийн сурвалж дахь xiv-xviii зууны 
үеийн монголтой холбоотой мэдээ баримт (“Чосөнъ улсын магад тэмдэглэл”-ийн 
жишээн дээр) - “Түүхийн судлал”, №48, Уб. 2019, 92-104-р тал.
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(сол. 와라, нан. 瓦刺 wala), Урианхайг Улянха (сол. 올량합, нан. 兀良
哈 wuliangha), Гурван харуулын тацзы (сол. 삼위달자, нан. 三衛㺚子 
sanwei tazi) гэх зэргээр ялгаварлан нэрлэж байсан нь Чосөнъ-ий эхэн үед 
Монголын талаар багагүй мэдлэгтэй байсныг харуулдаг.  

Харин xvii зууны үеэс эхлэн баруун Татар (сол. 서달, нан. 西㺚 
xita), Тайцзи Татар (сол. 태극달자, нан. 太極㺚子 taiji tazi, Даюань Татар 
(сол. 대원달자, нан. 大元㺚子 dayuan tazi), Тадань (сол. 달단, нан. 㺚旦 
tadan), Алудэй (сол. 아로득, нан. 阿魯得 aludei) гэх зэрэг нэрээр нэрлэх 
болжээ. Эдгээрийн дотроос баруун Татар гэдэг нь цаг үеэсээ хамааран 
Монголын өөр өөр хэсгийг зааж байсан гэлтэй. 

бид “Чосөнъ улсын магад тэмдэглэл”-ээс дээр дурдсан янз бүрийн 
нэрээр хайж үзсэний үр дүнд Монголтой холбоотой 415 зурвас мэдээг 
илрүүлэв. Тэдгээр мэдээ баримтыг 

1. Тухайн үед өрнөсөн хэрэг явдлын талаарх мэдээ
2. Хэдүйн болж өнгөрсөн түүхэн үйл явдлыг нэхэн өгүүлсэн 

гэсэн 2 үндсэн хэсэгт ангилж болно.

1. болж өнгөрсөн түүхэн үйл явдал

Энэ ангилалд нийт 48 үйл явдал буюу зурвас мэдээ багтах агаад 
үүнээс гадна Газарзүйн ойллогод нийт 10 хэсэг газарт Монголтой 
холбоотой мэдээ гарч байна. Дээрх 48 мэдээг агуулгаар нь ангилбал 
дараах байдалтай ажээ. Үүнд:

- Монголчууд Корйө-г довтолсон тухай, Корйө-гийн үеийн үйл 
явдал

- их Монгол улс, Юань улсын үеийн үйл явдал
- Хүннүгийн тухай
- Хубилайн тухай 
- Эсэн Мин улсын хуандиг олзолсон тухай
- Чосөнъ-ий үеийн үйл явдал
- Тогто чэнсянгийн тухай 
- Солонгост үлдсэн монгол уламжлал
- Сун улс-Корйөгийн харилцаа
- Галт буу анх Монголын үед дэлгэрч байсан тухай
- Түмэдийн Алтан ханы тухай
Эдгээр мэдээ баримтыг доорх хүснэгтэд “Чосөнъ улсын магад 

тэмдэглэл”-д гарч буй он цагаар нь ангилан үзүүлэв. 
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- Хубилайн тухай  
- Эсэн Мин улсын хуандиг олзолсон тухай 
- Чосөнъ-ий үеийн үйл явдал 
- Тогто чэнсянгийн тухай  
- Солонгост үлдсэн монгол уламжлал 
- Сун улс-Корйөгийн харилцаа 
- Галт буу анх Монголын үед дэлгэрч байсан тухай 
- Түмэдийн Алтан ханы тухай 
Эдгээр мэдээ баримтыг доорх хүснэгтэд “Чосөнъ улсын магад тэмдэглэл”-д гарч буй 
он цагаар нь ангилан үзүүлэв.      
 

 
Хүснэгт 1. Болж өнгөрсөн түүхэн үйл явдлыг тэмдэглэсэн мэдээний он цагийн 

ангилал 
 

 

1. Тухайн үед өрнөсөн хэрэг явдлын талаарх мэдээ 

Хэрэг явдлыг тухайн үед нь тэмдэглэн үлдээсэн 367 зурвас мэдээ байгааг олж 
илрүүлсэн бөгөөд тэдгээрийг агуулгаар нь ангилбал дараах байдалтай байна.     

Ангилал Нарийвчилсан агуулга  
 
 
 
 
 
 
 
 
Монгол-
Солонгосын 

Монгол-Корйө-гийн харилцаа, И Сөнге болон түүний өвөг дээдсийн 
үйл ажиллагаа  

7 

Монгол-Чосөнъ-ий харилцаа  3 
Урианхай нар Чосөнъ-тэй харилцсан, алба барьсан, тэдний талаар 
явуулах бодлого 

4 

Татарууд Чосөнъ-ийг довтолно гэсэн сураг чимээ 3 
Чосөнъ улс Татарын довтолгооноос сэргийлэхийн тулд авсан арга 
хэмжээ, санал  

38 

Эсэнгийн довтолгооны Чосөнъ-д үзүүлсэн нөлөө 3 
Татарууд (Урианхайн харуул) Чосөнъ-ийг довтолно гэсэн мэдээ 2 

1 1 1 1 1 1

2

1 1 1 1 1 1

2 2

1 1 1 1 1

2

1 1

2

1 1 1 1

4

1 1 1

2

1 1

4

1 1 1

2 2

1 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Хүснэгт 1. болж өнгөрсөн түүхэн үйл явдлыг тэмдэглэсэн 
мэдээний он цагийн ангилал

1. тухайн үед өрнөсөн хэрэг явдлын талаарх мэдээ
Хэрэг явдлыг тухайн үед нь тэмдэглэн үлдээсэн 367 зурвас мэдээ 

байгааг олж илрүүлсэн бөгөөд тэдгээрийг агуулгаар нь ангилбал дараах 
байдалтай байна. 

Хүснэгт 2. Мэдээг агуулгаар нь ангилсан нь

Ангилал нарийвчилсан агуулга

Монгол-
Солонго сын 

харилцаа

Монгол-Корйө-гийн харилцаа, и Сөнге болон түүний өвөг 
дээдсийн үйл ажиллагаа 

7

Монгол-Чосөнъ-ий харилцаа 3
Урианхай нар Чосөнъ-тэй харилцсан, алба барьсан, тэдний 
талаар явуулах бодлого

4

Татарууд Чосөнъ-ийг довтолно гэсэн сураг чимээ 3
Чосөнъ улс Татарын довтолгооноос сэргийлэхийн тулд 
авсан арга хэмжээ, санал 

38

Эсэнгийн довтолгооны Чосөнъ-д үзүүлсэн нөлөө 3
Татарууд (Урианхайн харуул) Чосөнъ-ийг довтолно гэсэн 
мэдээ

2

Эсэнгийн тухай мэдээ 4
Монголын довтолгооны тухай Чосөнъ-ий түшмэлийн 
айлтгал, санал 

7

Монголын байдлыг тагнах, хэл чимээ олж ирэх тухай 3
Манжийн үеийн Монгол-Чосөнъ-ий худалдаа 2
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Монгол хэлний сургалт, хэлмэрч түшмэл 18
Монгол хэл мэддэг хүмүүсийн тухай 4
Чосөнъ-Манжийн дайнд оролцсон монгол цэргийн үйл 
ажиллагаа

16

Чосөнъ улсад элчээр ирсэн монгол хүн 1
Солонгос дахь татар, хвачөг нарын тухай 3

Монгол-
Мин улсын 
харилцаа

Монгол-Мин улсын харилцаа 13
Монгол-Мин улсын дайн тулалдаан 28
Монголын цэргийн үйл ажиллагаа 10
Монголын эсрэг цэрэг дайны арга бодлого 1
Мин улс дахь татаруудын үйл ажиллагаа 2

Монгол-
Манжийн 
харилцаа

Зүрчид-Монголын харилцааны тухай 9
Монгол-Манжийн харилцаа 10
Монгол-Манжийн дайн тулалдаан 8
ойрад-Манжийн дайн тулалдаан 9
баруун Татар (Халх?, ойрад)-Манжийн харилцаа 4
Манжийн эсрэг монголчуудын гаргасан бослого 10
Манжийн эрхшээлийн үеийн монгол ноёд-Манжийн 
харилцаа

5

Монгол-Мин улс-Манжийн харилцаа: Мин улсыг дайлахад 
оролцсон монгол цэрэг 

10

Чосөнъ-
Мин улсын 
харилцаа 

Мин улс-Чосөнъ-ий харилцаа, элч илгээх (Монголтой 
холбоотой нь)

5

Татарыг довтлохын тулд Мин улс Чосөнъ-өөс цэргийн 
тусламж хүссэн тухай

1

Татараас зайлж Чосөнъ-д ирсэн хүмүүсийн тухай 4
Чосөнъ улс Татарт тусална гэж Мин улс сонссон тухай 1

Монголын 
соёл

Монгол соёл, хувцас, бичиг үсэг, зэр зэвсэг, угсаа гарлын 
тухай

6

Монгол ном, сурах бичиг 4
Чосөнъ улсын Са-йөгвөнъ дэх монгол хэлний сургалт 12
Монгол бичгээр бичсэн захидал, тамга, хөшөө, харилцсан 
бичиг 

10

(Манжийн 
үеийн) мон-
гол чуу дын 

зан суртлын 
тухай

3
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(Манжийн 
үеийн) мон-
гол чуудын 

шашин 
шүтлэгийн 

тухай

3

Монголын 
газарзүй

Татартай зах нийлдэг, тэдэнтэй ойролцоо нутагладаг тухай 7

Монгол 
мал, амьтны 

тухай 

6

Монголын 
улс төрийн 

байдал

Монголын дотоод улс төрийн байдлын тухай мэдээ 6
Урианхайн тухай мэдээ 8
баруун Татар (ойрад)-ын улс төрийн байдлын тухай 3
Монголын байдлын талаарх чосөнъ түшмэдийн санал, үзэл 
бодол

4

(Манжийн үеийн) Монголын улс төрийн байдлын тухай 10
Манжийн харьяан дахь монгол ноёд 5
(Манжийн үеийн) монголчууд дахин Дундад улсыг эзлэх 
тухай Чосөнъ-ий ван, түшмэдийн үзэл бодол

2

Урианхайн тухай мэдээ 8 
Баруун Татар (Ойрад)-ын улс төрийн байдлын тухай 3 
Монголын байдлын талаарх чосөнъ түшмэдийн санал, үзэл бодол 4 
(Манжийн үеийн) Монголын улс төрийн байдлын тухай 10 
Манжийн харьяан дахь монгол ноёд 5 
(Манжийн үеийн) монголчууд дахин Дундад улсыг эзлэх тухай 
Чосөнъ-ий ван, түшмэдийн үзэл бодол 

2 

Хүснэгт 2. Мэдээг агуулгаар нь ангилсан нь 

 

 

Хүснэгт 3. Тухайн үед өрнөсөн хэрэг явдлыг гарч буй он цагаар ангилсан нь 
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Хүснэгт 3. Тухайн үед өрнөсөн хэрэг явдлыг гарч буй 
он цагаар ангилсан нь
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Хүснэгт 4. Тухайн үед өрнөсөн хэрэг явдлыг зуунаар ангилсан нь 
 
 
Дээрх хүснэгтээс харахад Монголтой холбоотой мэдээ 1409-10 оны үед ихэсч 

ирсэн бөгөөд энэ нь тухайн үед өрнөсөн Монгол-Мин улсын дайн тулаан буюу Мин улсын 
Юнлэ хуанди Монголыг 5 удаа довтолсонтой холбоотой болох нь мэдээний агуулгаас 
тодорхой харагдаж байна.  

Түүнээс хойш 1440-50-аад онд хамгийн их буюу нийт мэдээний 4-ний 1-т хүрсэн 
ажээ. Түүний шалтгаан нь 1440-өөд оны эхэн үеэс Монголын засгийн газар Чосөнъ улсыг 
талдаа татах бодлого явуулж эхэлсэн, 1447 онд монголчууд Чосөнъ-ий умард хил хүртэл 
довтолж магадгүй гэсэн цуурхал тархсаны улмаас Чосөнъ-ий тал монголчуудын 
байлдааны үйл ажиллагааны талаар мэдээ цуглуулж, хил хязгаарын хамгаалалтаа 
чангатгасан, 1449 онд монголчууд Мин улсын эзэн хааныг олзолсон “Туму-гийн хэрэг 
явдал”-аас улбаалан Чосөнъ улсын гадаад байдлыг нэн түгшүүртэй болсон, Монголын 
цэрэг Чосөнъ улсыг довтолсон тохиолдолд авах арга хэмжээг Чосөнъ улсын засгийн газар 
хэлэлцсэн зэрэг үйл явдалтай холбоотой юм. Өөрөөр хэлбэл, 1440-1450-аад онд Чосөнъ-ий 
засгийн газар Мин улсыг түлхэн унагааж болзошгүй хүч бол Монгол хэмээн үзэж, 
Монголын талаар мэдээ мэдээлэл идэвхтэй цуглуулж, тэднийг довтлон ирвэл хэрхэх тухай 
арга бодлого боловсруулж, бэлтгэж байсан нь энэ үед Монголтой холбоотой мэдээ баримт 
ихэссэний шалтгаан болой. 

Түүний дараа 1590-ээд оны үеэс эхлэн Монголын талаарх мэдээ дахин ихэссэн нь 
1590-ээд оноос Цзяньчжоу-гийн Зүрчид хүчирхэгжиж, Монголын талаар идэвхтэй бодлого 
явуулсантай холбоотой. Улмаар 1627, 1636 онд манж нар Чосөнъ-ийг довтолсон, тэрхүү 
аян дайнд монгол ноёд холбоотон болж оролцсонтой холбоотойгоор Монголын тухай 
мэдээ 1627-1628, 1636-1638 онд харьцангуй нэмэгдсэн байна. 

Түүнчлэн Манжийг эсэргүүцсэн монголчуудын бослого тэмцэл, тухайлбал 
Цахарын Бүрни вангийн бослого, Галдан бошогтын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор 
1660-1670-аад он, 1680-90-ээд онд Монголын тухайт мэдээ харьцангуй их болж иржээ. 
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Хүснэгт 4. Тухайн үед өрнөсөн хэрэг явдлыг зуунаар ангилсан нь

Дээрх хүснэгтээс харахад Монголтой холбоотой мэдээ 1409-
10 оны үед ихэсч ирсэн бөгөөд энэ нь тухайн үед өрнөсөн Монгол-
Мин улсын дайн тулаан буюу Мин улсын Юнлэ хуанди Монголыг 5 
удаа довтолсонтой холбоотой болох нь мэдээний агуулгаас тодорхой 
харагдаж байна. 

Түүнээс хойш 1440-50-аад онд хамгийн их буюу нийт мэдээний 
4-ний 1-т хүрсэн ажээ. Түүний шалтгаан нь 1440-өөд оны эхэн үеэс 
Монголын засгийн газар Чосөнъ улсыг талдаа татах бодлого явуулж 
эхэлсэн, 1447 онд монголчууд Чосөнъ-ий умард хил хүртэл довтолж 
магадгүй гэсэн цуурхал тархсаны улмаас Чосөнъ-ий тал монголчуудын 
байлдааны үйл ажиллагааны талаар мэдээ цуглуулж, хил хязгаарын 
хамгаалалтаа чангатгасан, 1449 онд монголчууд Мин улсын эзэн хааныг 
олзолсон “Туму-гийн хэрэг явдал”-аас улбаалан Чосөнъ улсын гадаад 
байдлыг нэн түгшүүртэй болсон, Монголын цэрэг Чосөнъ улсыг 
довтолсон тохиолдолд авах арга хэмжээг Чосөнъ улсын засгийн газар 
хэлэлцсэн зэрэг үйл явдалтай холбоотой юм. Өөрөөр хэлбэл, 1440-1450-
аад онд Чосөнъ-ий засгийн газар Мин улсыг түлхэн унагааж болзошгүй 
хүч бол Монгол хэмээн үзэж, Монголын талаар мэдээ мэдээлэл 
идэвхтэй цуглуулж, тэднийг довтлон ирвэл хэрхэх тухай арга бодлого 
боловсруулж, бэлтгэж байсан нь энэ үед Монголтой холбоотой мэдээ 
баримт ихэссэний шалтгаан болой.
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Түүний дараа 1590-ээд оны үеэс эхлэн Монголын талаарх мэдээ 
дахин ихэссэн нь 1590-ээд оноос Цзяньчжоу-гийн Зүрчид хүчирхэгжиж, 
Монголын талаар идэвхтэй бодлого явуулсантай холбоотой. Улмаар 
1627, 1636 онд манж нар Чосөнъ-ийг довтолсон, тэрхүү аян дайнд 
монгол ноёд холбоотон болж оролцсонтой холбоотойгоор Монголын 
тухай мэдээ 1627-1628, 1636-1638 онд харьцангуй нэмэгдсэн байна.

Түүнчлэн Манжийг эсэргүүцсэн монголчуудын бослого тэмцэл, 
тухайлбал Цахарын бүрни вангийн бослого, Галдан бошогтын үйл 
ажиллагаатай холбоотойгоор 1660-1670-аад он, 1680-90-ээд онд 
Монголын тухайт мэдээ харьцангуй их болж иржээ.

Түүнээс хойш Монголын талаарх мэдээ эрс багассан хэдий ч ойрад-
Манжийн тэмцэл тулаантай холбоотойгоор үе үе гарч ирж байна. 
Хамгийн сүүлчийн мэдээ 1790-ээд онд холбогдох бөгөөд тус мэдээнээс 
үзэхэд Чосөнъ улс монголчуудыг дахин хүчирхэгжинэ хэмээн үзэж, 
анхаарал хандуулж байжээ.

хоёр. “Цзяньчжоу-гийн зүрчидэд аялсан зурагт тэмдэглэл“ дэх 
монголын түүхэнд холбогдох мэдээ

xvi зууны эцсээр Цзяньчжоу-гийн Зүрчидийн нэгэн толгойлогч 
нурхачи хүчирхэгжин зүрчидийн бусад аймгуудыг нэгтгэх, хөрш 
зэргэлдээх улсуудын талаар дайсагнасан бодлого явуулах болсноор 
Зүүн хойт Азийн түүхэнд ихээхэн өөрчлөлт гарсан юм. Чосөнъчүүд 
шинээр хүчирхэгжин гарч ирсэн зүрчидийн аймгуудыг анхааралтайгаар 
ажиглаж, хоёр орны хооронд харилцаа тогтоохын хамтаар зүрчидийн 
талаар мэдээ мэдээлэл цуглуулж байсны нэг нь Шинъ Чхүн-ил (신충일, 
申忠一)-ийн тэмдэглэж үлдээсэн “Цзяньчжоу-гийн зүрчидэд аялсан 
зурагт тэмдэглэл” (건주기정도기, 建州紀程圖記)4 билээ. 

Энэхүү тэмдэглэлд 1596 онд Зүрчидэд элчээр одсон Шинъ Чхүн-ил 
хэмээх түшмэл үзэж харсан зүйлээ тэмдэглэн үлдээсэн бөгөөд тэрхүү 
тэмдэглэл нь Хожуу Алтан улс байгуулагдахын өмнөх үеийн Зүрчидийн 
газар нутаг, уул ус, хот суурин, хүн ам, цэрэг арми, улс төр, зан заншил 
зэрэг олон талыг хамарсан нарийн мэдээллийг агуулдаг. Тэрээр 

4 Шинъ Чхүн-ил Цзяньчжоу-гийн зүрчидэд очоод ирснийхээ дараа 2 хувь илтгэх 
бичиг бичиж, нэгийг нь Чосөнъ-ий ванд өргөн бариад, нөгөөг нь өөртөө хадгалжээ. 
ванд өргөн барьсан илтгэх бичиг нь“Чосөнъ улсын магад тэмдэглэл (조선왕조실록, 
朝鮮王朝實錄) болон “Йөнгйөнжэжөнъжиб (연경재전집, 硏經齋全集)”-д 
хэвлэгджээ. Харин Шинъ Чхүн-ил-ийн өөртөө хадгалсан эх нь түүний үр хойчист 
уламжлагдсаар эдүгээ хүрсэн ажээ. 
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Зүрчидэд байхдаа үзсэн харсан зүйлсээ 90 гаруй зүйлд хуваан тэмдэглэн 
үлдээсний дотор Монголтой холбоотой мэдээ баримт байдаг. бидний 
олж үзсэнээр, эдгээр мэдээ баримтыг Монголын түүхч, судлаачдад 
хараахан танилцуулж амжаагүй бололтой. 

“Цзяньчжоу-гийн зүрчидэд аялсан зурагт тэмдэглэл”-ийн эх 
(Эх сурвалж. https://www.naver.com)

“Цзяньчжоу-гийн зүрчидэд аялсан зурагт тэмдэглэл“-ийн Монголтой 
холбоотой мэдээ нь хэмжээний хувьд тийм ч их бус. Ерөнхийдөө 
Шинъ Чхүн-ил нурхачийн хотод байхдаа уулзсан монголчууд, тэдэнтэй 
үг сольсон тухай, түүнчлэн монголчуудын ахуй байдал, зан заншил, 
газар нутгийн тухай мэдээнээс бүрдэнэ. Гэвч бусад түүхийн сурвалжид 
гардаггүй ховор сонин мэдээ баримт гарч байгаа нь тус тэмдэглэлийн 
үнэ цэнийг улам өргөж байна. Холбогдох мэдээг танилцуулбал дараах 
байдалтай ажээ.
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Улаан бичин жил (1596)-ийн хаврын тэргүүн сарын шинийн 1-нд 
нурхачийн өргөөнд найрлах үед “Монгол, Сахалча ... аймгийнхан хойт 
хананд суусан”5 гэжээ. Энд гарч буй монгол гэдэг нь Хорчин аймгийн 
ноёдыг хэлж байгаа бололтой. Үүнээс 3 жилийн өмнө буюу 1593 онд 
Хорчины ноён Унгадай, Мангус, Мянган нар зүрчидийн бусад аймагтай 
хамтран нурхачитай байлдаад дарагдсаны дараа Хорчин, Өвөр Халх 
зэрэг аймгийн ноёд нурхачид элч илгээн харилцах болсон билээ.6

“Нэгэн зүйл. Хөдлөхийн өмнө Монголын жанжин Ваньчжэ (晩者) лугаа 
дотоод хотын хаалга (內城門)-ны гадаа тааралдан, “Та нар энд удах 
уу?” хэмээн асуухад “Бид ч бас 7-нд буцна”7 хэмээн хариулсан ажээ.

Энд гарч буй ваньчжэ (солонгос дуудлагаар Манъжа)-г Монголын 
ван Лаба (나팔, 剌八)-гийн дэд жанжин гэсэн тул Хорчин аймгийн нэгэн 
эзэн Мангусыг хэлж байгаа бололтой. Харин Лаба гэдэг нь Унгадайн хүү 
Ууба-г зааж байна хэмээн таамаглаж байна. Ууба нь 1593 онд эцгийгээ 
дагалдаж нурхачитай хийсэн тулалдаанд оролцсон агаад “Монголын 
ван” гэснээс үзвэл 1596 он гэхэд эцгийнхээ суурийг залгамжлаад 
байсан бололтой. Шинъ Чхүн-ил-ийн тэмдэглэлд 1593 оны тулалдаанд 
Монголын ван Лаба оролцсон гэжээ. 

Шинъ Чхүн-ил-ийн тэмдэглэлд монголчуудын эрхлэх аж ахуй, орон 
байр, хувцас хунарын талаар сонирхолтой мэдээ гарч байна. Үүнд: 

“Нэгэн зүйл. Монголд тэргэн дээр гэрээ барьж, арьс ширээр майхан 
барих агаад гэдэс нь өлсвөл хуршсан мах (膻肉, борцыг хэлж буй 
бололтой-Ц.Ц.) идэж, ам нь цангавал үхэр, хонины сүү уудаг хэмээмүй”8.

Энд монголчууд тэргэн дээр гэрээ барьдаг тухай өгүүлсэн бөгөөд гэр 
тэрэгний тухай өгүүлсэн үү, эсвэл мухлаг тэрэгний тухай өгүүлсэн үү 
гэдэг нь тодорхойгүй аж. Хэрэв гэр тэрэгний тухай өгүүлсэн бол монгол 
гэр тэрэгний түүхийг нэлээд хойшлуулж, xvi зууны сүүлч хүртэл гэр 

5 蒙古, 沙割者, 忽可, 果乙者, 尼麻車, 諸憊時, 在北壁.
6 “Манжийн үнэн магад хууль”- д энэ тухай “Хөх морин жил (1594 он) умар зүгийн 

Монголын Хорчин улсын Мянган ноён, таван нутаг (отог) Халхын Лооса ноён 
элчээ явуулан үүсгэвэй. Түүнээс улам Монгол улсын аймаг бүрийн ноёдын элчид 
үргэлжид явлаа” хэмээн өгүүлжээ. 

7 發程時, 逢蒙古將晩者于內城門外, 問曰: “爾久在這裏否?” 答曰: “俺亦初七
日當還” 云.

8 一, 蒙古, 車上造家, 以毳爲幕, 飢則食膻肉, 渴則飮酪漿云.
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тэрэг хэрэглэж байсан хэрэг болох агаад шинжлэх ухаанд ихээхэн чухал 
баримт болно. Энэ талаар цаашид нарийвчлан судлах шаардлагатай 
байна.

“Нэгэн зүйл. Монголчууд бүгд арьсан хувцас өмссөн байлаа”9 хэмээн 
монголчуудын хувцас гоёлын тухай мэдээ байхаас гадна “Нэгэн зүйл. 
Монголд хавар цагт газар хагалах үед тал нутагт хүн, морь олноор 
цуглуулж, тэднээр олонтаа гишгэчүүлж, өтгө бууц хаяж, үржил шимтэй 
болгосны дараа шүлхий, бас шишийн олон төрлийг тарьж, бас дахин 
хүн, мориор гишгүүлээд, хогийн ургамлыг түүж, арчлах буюу ургац 
хураахдаа цэрэг эрсийг дайчилж туслуулдаг хэмээмүй”10 гэж монголчууд 
газар тариалан эрхлэхдээ ямар арга хэрэглэдэг, ямар зүйлийн үр тариа 
тарьдаг байсан талаарх ихээхэн сонирхолтой мэдээ гарч байна.

Түүнчлэн Монгол аймгуудын газарзүйн байрлалын талаарх мэдээ 
гарч байна. Тухайлбал: “Нурхачийн суудаг хотоос Монголын ван Лаба-
гийн байх газар хүртэл зүүн хойт зүгт 1 сарын газар бөгөөд түүний дэд 
жанжин Ваньчжэ-гийн аймаг хүртэл 12 өдрийн зайтай”11 гэсэн мэдээ 
гарч байна.

Монголын Хорчины ноёд 1593 онд Ехэ зэрэг аймгийн хамтаар 
нурхачийн эсрэг тэмцээд ялагдсан тухай мэдээ нь “Манжийн үнэн магад 
хууль” зэрэг манж сурвалжийн мэдээтэй таарч байх агаад монголчуудын 
тухай нэлээд тодорхой мэдээ байх ажээ. Тухайлбал: 

“Нурхачи олзлогдсон монголчуудаас 20 хүнийг шилж, торгон хувцас 
өмсгөн, байлдааны морь (зэвлэх морь) унуулж, нутаг руу нь илгээсэнд 
тэр 20 хүн эргэн очоод, Нурхачийн сүр алдрын талаар өгүүлжээ. Тиймээс 
Лаба өөрийн дэд жанжин Ваньчжэ тэргүүтэн 20 орчим хүнд 1 зуу гаруй 
бүдүүлгийг удирдуулж, байлдааны морь 100 толгой, тэмээ 10 толгойг 
өргөн барьсан агаад 60 морь, 6 тэмээг Нурхачид, 40 морь, 4 тэмээг 
Нурхачийн дүү Шурхачи-д өгөв. Тэрхүү жанжин, цэргүүдийг Нурхачи 
хүндлэн угтаж, торгон хувцас өгсөн хэмээмүй”12 гэж тэмдэглэсэн нь 

9 一, 蒙古, 皆着毛皮衣.
10 一, 蒙古, 春耕時, 多聚人馬於平野, 累累使之踐踏糞穢後, 播黍粟、蜀秫諸種, 

又使人馬踐踏。至耘治、收穫時, 令軍人齊力云.
11 自老酋城至蒙古, 蒙古王剌八所在處, 東北距一月程, 次將晩者部落, 十二日程.
12 奴酋選所獲蒙古人二十, 被錦衣, 騎戰馬, 使還其巢穴, 二十人歸言, 奴酋威德, 

故剌八令次將晩者等二十餘名, 率胡百餘人, 持戰馬百疋、橐駝十頭來獻。馬六十
疋、駝六頭, 與奴酋; 馬四十疋、駝四頭, 與小酋; 其將領等, 奴酋皆厚待, 給與
錦衣云.
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Хорчин аймаг нурхачитай харилцаа тогтоосон талаар илүү тодорхой 
мэдээллийг агуулсан, бусад сурвалжид гардаггүй өгүүлэл билээ. 

Түүнчлэн “Олон бүдүүлгүүдийн дундаас Монгол, Ехэ, Ула зэрэг нь 
хамгийн хүчирхэг хэмээмүй”13 гэж Зүрчидийн хөрш зэргэлдээх хүчирхэг 
аймаг улсын тоонд Монгол багтдаг тухай өгүүлжээ.

бүхэлд нь авч үзвэл, “Цзяньчжоу-гийн зүрчидэд аялсан зурагт 
тэмдэглэл” дэх Монголын түүхэнд холбогдох мэдээ нь тийм ч их бус 
боловч, дээрх мэдээнүүдээс Монголын түүхийн зарим нэг асуудлыг 
тодруулах боломжтой юм. 

Тус тэмдэглэлийн мэдээ занги нь Манжийн түүхийн сурвалжийн 
мэдээтэй таардаг тул тус тэмдэглэл дэх Монголтой холбоотой мэдээ 
нь ч бас бодит үнэнд ойр гэдэг нь илэрхий. Гэвч зарим мэдээг нь 
ойролцоо үед бичигдсэн Сяо Дахэн (蕭大亨)-гийн Түмэд монголчуудын 
тухай “Монголын зан суртахууны тэмдэглэл” (夷俗記)-тэй харьцуулан 
үзвэл илүү тодорхой болно. Тухайлбал, монголчуудын газар тариалан, 
хувцас хунарын талаар Сяо Дахэн-гийн тэмдэглэлтэй харьцуулан үзэх 
боломжтой.

Сяо Дахэн ч бас монголчууд газар тариалан ихээр тариалдаг тухай 
өгүүлсэн бөгөөд Шинъ Чхүн-ил-ийн тэмдэглэлд тариалах ажлын тухай 
илүү тодорхой тэмдэглэжээ.

Харин монголчууд арьсан хувцас өмссөн байсан тухай тэмдэглэсэн 
нь тухайн үед өвлийн сүүл, хаврын эхэн байсан тул үстэй дээл хувцас 
өмссөн байсныг хэлсэн бололтой. Сяо Дахэнгийн тэмдэглэлд ч 
монголчууд дээл хувцсаа арьсаар хийдэг, харин сүүлийн үед торго 
хэмэрлигээр үйлдэх болсон гэжээ.

Энэ бүхнээс үзэхэд, Шинъ Чхүн-ил-ийн тэмдэглэл нь үнэн бодитой 
бөгөөд Манжтай анх харилцаж эхэлсэн Монголын зүүн хойт зүгийн 
Хорчин зэрэг олон аймгуудын түүх, соёл, зан заншил, аж ахуйн талаар 
бусад сурвалжид гардаггүй, сонирхолтой мэдээллийг агуулж байна. 

төгсгөл
“Чосөнъ улсын магад тэмдэглэл” тэргүүтэй солонгос сурвалжид 

монголчуудтай холбоотой хэдэн зуун мэдээ гарч байгааг бид олж 
тогтоов. Тэдний дотор Монголын улс төрийн байдал, Монгол-
Солонгосын харилцаа, Монгол-Мин улс болон Монгол-Манжийн 
харилцаа, Монголын соёлтой холбоотой мэдээ зонхилох хувийг эзэлж 

13 諸胡中, 蒙古、如許、兀剌等最强云.
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байна. бид зарим мэдээг нанхиад, манж, монгол сурвалжтай харьцуулж 
үзэхэд үнэн бодтой мэдээ мэдээлэл болох нь батлагдав.

Солонгосын түүхийн сурвалжийн мэдээ зангийн гол онцлог бол 
тухайн үеийн Монголын түүх, ялангуяа Монгол-Мин улс, Монгол-Манж 
Чин улсын харилцааны түүхэнд холбогдох үйл явдлуудыг гуравдагч 
этгээдийн байр сууринаас харж, тэдгээр үйл явцын байдал, цаашдын 
дэлгэрэлтэд үнэлэлт дүгнэлт өгөхийг оролдсон явдал юм.

Чосөнъ-ий сурвалж бичигт гарч буй монголчуудын талаарх ерөнхий 
төсөөлөл нь “хүчирхэг Монгол” бөгөөд чосөнъчүүд анхандаа Монголыг 
Мин улстай Зүүн Азид ноёрхохын төлөө эн тэнцүү өрсөлдөх улс гэж 
үзэж, тэдний үйл ажиллагааг нүд салгалгүй ажиглаж байжээ. 

Тухайн үеийн түүхэн эх хэрэглэгдэхүүний нэг болох “Цзяньчжоу-
гийн зүрчидэд аялсан зурагт тэмдэглэл” дэх Монголын түүхэнд 
холбогдох мэдээ нь тийм ч их бус боловч, дээрх мэдээнүүдээс Монголын 
түүхийн зарим нэг асуудлыг тодруулах боломжтой юм. 

Цаашид солонгос сурвалж дахь хамаа бүхий мэдээг олж илрүүлэх, 
судлах, судалгааны эргэлтэд оруулах нь дундад үеийн Монголын түүхийг 
судлахад зохих тус дэм болно гэж үзэж байна. 
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