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12 მეტრის სიღრმეზე ამოტრიალებული პირამიდის ფორმის აკლდამა იყო
მოწყობილი. მასში, ერთი მეორეში ჩადებული 4 სარკოფაგი იდგა.
ერთ–ერთში აბრეშუმში გახვეული ქალის გვამი იყო, რომელიც არ
ჰგავდა ეგვიპტის და პერუს მუმიებს. ქალის სხეული უჩვეულო ხერხით
იყო შენახული – 80 ლიტრ უცნობ, მოყვითალო ფერის სითხეში იყო
ჩასვენებული.
სამარხის გახსნიდან 5 წუთში ეს სუბსტანცია
აორთქლდა.
აღმოჩენილი იყო ასევე აბრეშუმის დროშები, რუკები, ასტრონომიის,
ისტორიის, მედიცინის და სხვა მეცნიერების თემაზე დაწერილი 28
ტრაქტატი. სამედიცინო წიგნებში დაწვრილებით აღწერილია ტვინის
გადანერგვის და გულის შუნტირების ურთულესი ოპერაციები.
გვამი გახვეული იყო 20 მეტრის სიგრძის აბრეშუმის სახვევში,
რომელზეც 1:180 000 მასშტაბით დატანილი იყო ჩინეთის სამი
პროვინციის რუკა.
რუკა ისე გამოიყურებოდა, თითქოს მიწისზედა
ორბიტიდან გადაღებული ფოტოსურათებით შეადგინეს. ის ნასას–ს
თანამგზავრების მიერ შექმნილ რუკას შეადარეს და ერთი ცდომილებაც
არ აღმოჩნდა.

თუმცა ყველაზე დიდ ინტერესს ამ
დიდგვაროვანი სინ ჩჟუის
მუმია.

აღმოჩენაში

წარმოადგენდა

უცნობი ხერხით მუმიფიცირებული სხეული შესანიშნავად იყო შენახული.
მისი წონა 35 კგ–ს შეადგენდა, სახსრები მოძრავი იყო, ხოლო
კუნთები ელასტიური, კანმაც ბუნებრივი ელფერი შეინარჩუნა. გვამის
გაკვეთამ ცხადყო, რომ სისხლძარღვებში სისხლი იყო შერჩენილი,
ხოლო შინაგანი ორგანოები ისე იყო შენახული, თითქოს ქალი სულ
რამოდენიმე კვრის წინ გარდაიცვალა. გვამზე დანის არც ერთი
ნაკაწრი არ იყო. სამარხი 5 ტონა ნახშირით, ზემოდან კი თიხის
ერთმეტრიანი ფენით იყო დაფარული. მიწის ზემოთ, კი აკლდამის თავზე
15 მეტრიანი ყორღანი იყო აღმართული. ნახშირი წვიმის წყლის
შთანთქვის მიზნით გამოიყენეს.

სინ ჩჟუის აღდგენილი გარეგნობა
(სამუზეუმო ექსპონატი)
სპეციალისტების შეფასებით, სინ ჩჟუი ჰანის დინასტიის შეძლებული

დიდგვაროვანია, რომელიც ძვ. წ. ა. 160 წელს, დაახლოებით 50 წლის
ასაკში გარადიცვალა.
ამჟამად
მუმია ინახება ქ. ჩანშას ისტორიულ მუზეუმში. ჩინელი
პრინცესის მუმიფიცირების ხერხი საოცრად ჰგავს ტისულის პრინცესის
სამარხის მოწყობის ტიპს. აღმოჩენიდან 30 წელიწადზე მეტი გავიდა,
თუმცა უცნაური აკლდამის საიდუმლო
მეცნიერებმა დღემდე ვერ
ამოხსნეს.
აღსანიშანვია, რომ ჩინელი მეცნიერი ვუ ლინ ჟუ, რომელიც სინ ჩჟუის
მუმიას სწავლობდა, კვლევის შემდეგ მძიმედ დაავადდა და ერთ
კვირაში უცნობი სენისგან გარდაიცვალა. ამ დაავადების სიმპტომები
ძალიან ჰგავდა ატიპიური პნევმონიის სიმპტომებს…
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