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పాతాళం ర  కొపప్రపుపాతాళం ర  కొపప్రపు 

  భూమి మీద అతయ్ంత లోతైన పర్దేశం పసిఫిక మహాసముదర్ంలో ఉండే 'మరీనారా టెర్ంచ ' . సముదర్ం ఉపరితలం నుంచి, 
సముదర్గరభ్ం వరకు దాదాపు పది మైళళ్ లోతు ఉంటుంది.. ఇది ఎవరెసుట్ పరవ్తం కనాన్ ఎతుత్. అంటే, ఎవరెసుట్ పరవ్తానిన్ మరినారాలో ముంచితే, పూరిత్గా 
మునిగి ఇంకా ఎనోన్ మైళళ్ నీరు పైన ఉంటుంది.  ఇది పర్కృతి సహజంగా ఏరప్డిన అగాధం. 

ఆయిల డిర్లిల్ంగ కోసం మనుషులు ఎనోన్ గోతులు తవావ్రు. అసలు డైనోసారుల్ చనిపోవాడినికి కారణమైన ఉలక్ ఒకటి భూమిని కోటల్ 
సంవతాస్రాల కిర్తం ఢీకొటిట్నపుప్డు ఏరప్డిన పెదద్ గొయియ్ (180 మైళళ్ వాయ్సం) ఆయిల డిర్లిల్ంగ చేసుత్నన్పుప్డు మెకిస్కోలో కనుగొనాన్రు. అపుప్డే మనకి 
డైనోసారుల్ ఎలా అంతరించి పోయాయో తెలిసింది.  పర్పంచలో అనిన్టకనాన్  లోతునన్ గోయియ్ రషాయ్లో ఉనన్ 'కోలా సూపర డీప బోర హోల '. ఏడునన్ర 
మైళళ్ లోతు, కాని కేవలం తొమిమ్ది అంగుళాల వాయ్సం. 1970 లో పార్రంభించి, అంత లోతు తవవ్డానికి 20 ఏళుళ్ పటిట్ంది.   ఇంకా లోతు తవావ్రని 
వారత్లొచిచ్నా, 2008 సంవతస్రం లో ఆ పార్జెకుట్ని అరాథ్ంతరంగా ఆపేసారు.  ఎందుకు ఆపేసారని సప్షట్ంగా ఎవరికీ తెలియకపోయినా, 
దానికవసరమయేయ్ నిధులు ఆగిపోయాయని గాలి వారత్. ఆ పర్దేశానికి ఎవవ్రినీ వెళళ్కుండా ఖచిచ్తమైన ఆదేశాలిచిచ్, మిలటరీ పహారా పెటిట్, గొయియ్ని 
పూడేచ్సారు ఏదీ లోపల వెళళ్కుండా...............లేదా బయటకు రాకుండా ఉండేదుకు.. 

*************** 

" ఈ రిపోరుట్ చూసావా? " ఒక ఫైలుని నా ముందు పడేసి అడిగాడు నా కొలీగు. అసహనంగా కదిలాను. నా పనేదో నేను చేసుంటుంటే  
మధయ్లో ఈ డిసట్రెబ్నేస్ంటి? అపప్టికీ డివిజను మారచ్మని హెడాడ్ఫీసుకి రెకెవ్సుట్ చేసా. ఇంకా ఏమీ తేలలేదు. మధయ్లో వీడి గొడవొకటి. 

నెమమ్దిగా ఆ ఫైలు తీసి, చూసూత్ "ఏంటిది?" అనడిగా. 
"ఇది మన డివిజను హెడుడ్ నాకిచాచ్డు, మనిదద్రనీ చూడమని. చూసి, దాని మీద రిపోరుట్ ఇవావ్లి ఏంచెయాయ్లని. ఆ రిపోరుట్ ఆయనకి 

నచిచ్తే, సూపర బాసు దగగ్రికి వెళిళ్, అకక్డి నుంచి డెఫెనుస్ మినిసట్రు గారి దగగ్రికి వెళుత్ంది. ఇంక ఏక్షను ఏంతీసుకోవాలనేది పై వాళుళ్ చూసుకుంటారు". 
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డిఫెనుస్ మినిసట్రు అనేసరికి నాలో కదలిక వచిచ్ంది. ఇదేదో అతయ్ంత ముఖయ్మైన విషయమయుయ్ంటుంది.  ఇంక సరిగాగ్ కూరుచ్ని ఫైలు 
ఓపెన చేశా. ఎవరో మెవేడ్వ అనే సైంటిసుట్,  సైనుస్ మినిసట్రు గారికి ఎకక్డో తవివ్న లోతైన గొయియ్ గురించి రాసిన రిపోరుట్. మా కంపూయ్టర దానిని తరుజ్మా 
చేసింది.  చదవడం మొదలు పెటాట్. 

 
***********    

 
"గౌరవనీయులైన డెఫెనుస్ మినిసట్రు గారికి, 
నేను కోలా బోర హోల పార్జెకుట్కి చీఫ సైంటిసుట్ని. ఈ పార్జెకుట్ గురుంచి మీకు తెలిసే వుంటుంది.  మనముండే భూమి పై పొర లోపల 

ఎలా ఉందో, అందులో  ఎలాంటి ఖనిజాలునాన్యో తెలుసుకోవాడానికి చేసే పర్యతన్ం. కనీసం ఉపరితలం నుంచి10 మైళుళ్ లోతు తవివ్తే గాని తరువాత 
పొర తాకలేము.  వివిధ దేశాలు ఇందులో పాలొగ్ంటునాన్యి. వారి నుంచి నిధులు మాతర్మే కాకుండా,  మానవ వనరులు కూడా అందాయి. ఇది 
పర్పంచానికి ఉపయోగపడే పర్యతన్ం. నాతో పాటు, ఇండియా, చైనా, అమెరికా ఇంకా వేరే దేశాల సైంటిసుట్లు కూడా పని చేసుత్నాన్రు. పార్జెకుట్ 
అనుకునన విధంగా సాగింది ఇపప్టివరకు. కాని ఒక నెల కిర్తం మా సైంటిసుట్లు ఒక భయానక మైన విషయానిన్ కనుకుక్నాన్రు. మీకు రాసుత్నన్ ఈ 
రిపోరుట్ దాని గురించే. ఈ రిపోరుట్ని మీరు అతయ్వసరంగా అనిన్ దేశాధయ్కుష్ల దృషిట్కి వెంఠనే తీసుకెళాళ్లని మిమమ్లిన్ కోరుతునాన్ను"     

 
"పర్పంచానికి తెలిసినంతవరకు మేము ఏడు మైళళ్ కంటే ఎకుక్వ లోతు తవవ్లేదు. ఆ ఏడు మైళళ్ లోను, మేము చాలా విషయాలు 

తెలుసుకునాన్ము. తవేవ్కొదీద్ వేడి పెరుగుతుంది. దాని వలల్ మా మషీనుల్ లోతు వెళేళ్ కొదీద్ పని చెయయ్డం మానేసాయి. కిర్తం సంవతస్రం కనుకుక్నన్ ఒక 
కొతత్ టెకాన్లజి సాయంతో మేము 25 మైళళ్ వరకు తవవ్గలిగాము. అపప్టివరకు తవివ్న తరువాత, ఒక చినన్ రోబోటుట్కి  కెమెరా పెటిట్ ఆ తవివ్న గుంత 
లోకి దింపాము, లోపల ఏముందో తెలుసుకోవడానికి.  ఆ కెమెరా లోపల వెళేళ్కొదీద్ ఏమేమునాన్యో  చూపిసోత్ంది. నేను చెపేత్ నమమ్రు గాని, అకక్డ దొరికే 
ఖనిజాలు, డైమండుల్ ముందు మనకునన్వి కాలి గోటికి కూడా సరిపోవు. 12 నుంచి 15 మైళళ్ మధయ్ లోతులో అయితే దాదాపు వంద అడుగుల పొడవునన్  
వేల, వేల డైమండుల్నాన్యి. దానిన్ బటేట్ మీరూహించుకోవచుచ్ ఎలాంటి సంపద వుందో. మా కెమెరా 20 మైళళ్ లోతుకొచేచ్సరికి ఏదో చారలు లాంటివి 
కనబడాడ్యి. అవి చకక్గా చెసుస్లోని గళళ్గా పేరచ్బడి వునాన్యి. అదేంటో మాకరథ్ం కాలేదుగాని, ఏదో కొతత్ రకమైన ఖనిజమయుయ్ంటుందని 
అనుకునాన్ము. మాకు చాలా ఆనందమేసింది. ఇలాంటి కొతత్ పదారాథ్ల వలల్ మనకు ఇంతకు మునుపు లేని వసుత్వులు తయారు చేసుకోవచుచ్. ఆ చారలు 
ఇంకా దగగ్ర నుంచి చూడాలని ఆ రోబోటుట్ని కెమెరా తో సహా ఇంకా లోతుకి పంపించాము. " 

 
" 25 మైళళ్ లోతు వచేచ్సరికి, ఆ చారలు సప్షట్ంగా కనిపించాయి....అవి రోడుడ్లు, హైవేలు.  మాకు సంభర్మాశచ్రాయ్లు...భూమికి 25 

మైళళ్ లోపల రోడుడ్లేంటి? కెమెరా పనిచేసోత్ందో లేదోనని టెసుట్ చేసాక, కెమెరా లో ఏదీ పార్బెల్ం లేదని నిరాధ్రణకొచాచ్ము. మరి కళళ్ ముందు కనబడేది? 
కాని మన రోడడ్ల్ లాగ లేవు. ఏదో గాజులాంటి పదారథ్ంతో తయారు చేసినటుట్ వుంది. బాగా మెరుసుత్నాన్యి.  చాలా సేపటివరకు మాకు అరథ్ం అవవ్లేదు 
అవెందుకు మెరుసుత్నాన్యో? వాటిపకక్న ఇళళ్ లాంటివి కనబడాడ్యి. అవికూడా మెరుసుత్నాన్యి. కాని ఒకొక్కక్టి ఒకొకక్ రంగుతో... ఆకక్డ వేడి కూడా 
350 డిగీర్లుంది. కాబటిట్ జీవం అసంభవం.......అని మేమనుకునే లోపలే మాకు జీవులు కనబడాడ్యి.." 
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"వాళళ్ రూపం సప్షట్ంగా కనపడలేదుగాని, వాళుళ్ మనలాగ లేరు, వాళుళ్ నడిచే విధానం కూడా, తేలుతునన్టుట్ందిగాని, నడుసుత్నన్టుల్ 
లేదు.  దానికి సంబంధించిన వీడియో ఈ రిపోరుట్ కి జత చేసుత్నాన్ను.  వాళళ్ రోడుడ్లు, ఇళుళ్ అనీన్ ఎందుకు మెరుసుత్నాన్యో కూడా ఒక అవగాహనికి 
వచాచ్ము. అవనీన్ రకరకాల వజార్లతో కటాట్రు కాబటిట్.  అకక్డ ఎకుక్వగా దొరికే ఖనిజం అదే. మీకు తెలిసే వుంటుంది, వజర్ం పర్పంచంలోకెలాల్ అతయ్ంత 
కఠినమైన వసుత్వని. ఇంకో వజర్మే దానేన్మైనా చెయయ్గలదు. ఈ విషయానిన్ మరీ నొకిక్ ఎందుకు చెపుత్నాన్నంటే, వాళుళ్ వజార్లతో ఆయుధాలు తయారు 
చేసుంటే వాటిని మనమేమి చెయయ్లేము. ఇది మీరు సైనాయ్ధిపతుల దృషిట్కి తీసుకెళాత్రని ఆశిసుత్నాన్ను." 

 
"అసలు ఆ జీవులు అంత లోపల ఎలా వచాచ్యో తెలియదు. అకక్డే పుటిట్ వుండడం అసాధయ్ం. వేడి అనే కాకుండా, జీవం 

తయారవవ్డానికి అవసరమయేయ్ పదారాథ్లు తకుక్వ అంత లోతులో. మా సైంటుసుట్లందరి అభిపార్యం పర్కారం, వాళుళ్ ఎనోన్ వేల (లేదా లక్షల) 
సంవతస్రాల కింద మన లాగానే భూమి మీద వుండేవాళేళ్మో. ఏదో బలమైన కారణం వుంటేగాని అంత నివాసయోగయ్ంకాని పర్దేశంలోకి వెళిళ్వుండేవారు 
కాదు. ఆ కారణం ఏమిటో మనకు తెలియదు. అసలు వాళుళ్ ఇంతకు ముందు భూమి ఉపరితలం మీద వునన్టుట్ ఆధారాలు కూడా కనపడలేదు.  " 

 
"ఇంకో విషయం. మనమునన్టుట్ వాళళ్కి తెలిసినటుట్ లేదు. లేకపోతే ముందే భూపైభాగంలోకి వచేచ్వాళుళ్. కాబటిట్, వాళళ్కి 

తెలియకుండా ఉండేందుకు సరవ్విధాల పర్యతిన్చండి.  ఎందుకంటే, నా ఉదేద్శయ్ం పర్కారం, వాళుళ్ వసేత్ మనముండము.  వాళుళ్ లోపల ఉండడమే 
మనకుతత్మం. మన పార్బెల్ంస మనకునాన్యి, కొతత్గా తెచిచ్ పెటుట్కోవదుద్. కాబటిట్, నా రికమండేషనేమిటంటే, ఈ కోలా బోర హోల ని వెంటనే మూసివేసి, 
బాగా సెకూయ్రిటి పెటట్ండి. ఎవవ్రినీ వెళళ్నీయదుద్. ఎలాంటి వారాత్ రిలీజు చెయయ్దుద్. సాంకేతిక కారణాల వలల్ ఆగిపోయిందని మాతర్ం చెపప్ండి.   ఒక 
సైంటుసుట్నైన నేను, ఒక అదుభ్త సంపద కనుకొక్ని, మానవాళికి ఉపయోగపడే ఖనిజాలు ఉనాన్యని తెలిసికూడ ఇలా చెపప్డం నా సైనుస్ వృతిత్కే విరుదధ్ం. 
కాని ఎనోన్ వందల కోటల్ మన మానవాళి భవిషయ్తుత్ ముందు నా వృతిత్ ధరమ్ం అసందరభ్ం. కాబటిట్, మీరు నేను, నా కొలీగైస్న ఇతర దేశాల సైంటిసుట్లు 
రాసిన ఈ రిపోరుట్ని చూసి, అతి తవ్రగా ఒక డెసిషన తీసుకుంటారని భావిసుత్నన్ను. 

 
మీ భవదీయుడు 
మెవెడ్వ 

****************** 
 
రిపోరుట్లోంచి తల పైకెతిత్ మెలల్గా నా కొలీగు వైపు చూసాను. 
"ఇంటరెసిట్ంగ..." అనాన్.. 
"కదా.." అనాన్డు నవువ్తూ. 
ఫైలు మూసి నిశశ్బద్ంగా కూరుచ్నాన్.. 
"మనకు వాళళ్ గురుంచి తెలిసిందని, వాళళ్కు తెలియదు"...కొంతసేపయిన తరువాత నెమమ్దిగా నా వైపు చూసుత్ అనాన్డు నా కొలీగు. 
తలూపాను. 
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"అంతే కాదు, మనం ఇంత లోతు ఎందుకు వచాచ్మో కూడా వాళళ్కు తెలియదు" 
"దేవగణ జాతితో యుదధ్ం చేసి మనం ఓడిపోయిన తరువాత ఇకక్డ దాకోక్వాలిస్ వచిచ్ంది. ఇంతకాలం వాళుళ్ పైనే వునాన్రని 

అనుకునాన్ము. వాళుళ్ లేరు ఇపుప్డు" 
"ఎకక్డికి వెళుళ్ంటారు?" 
"ఏమో? గెలిచిన తరువాత వెళిళ్పోయుంటారు." 
"వాళుళ్ మళీళ్ వసేత్?" 
మళీళ్ నిశశ్బద్ం మా మధయ్. 
"నీ రికమండేషనేమిటి?" అడిగాడు నా కొలీగు. 
గటిట్గా నిటూట్రిచ్ అనాన్:   
"మన అసురులు పైకొచేచ్ సమయమైయియ్ంది" 

(సమాపత్ం) 
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