Finches were one among the organisms observed and closely studied by
Darwin in the Galapagos Islands. The differences in the beaks of these
finches attracted Darwin.
ഗാലപ്പഗഗാസ് ദ്വീപുകളിൽ ഡാർവിൻ നിരീക്ഷിക്കുകയും സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുകയും ചെ!യ്ത
ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് കരുവികൾ (ഫിഞ്ചുകൾ). ഈ കരുവികളുചെ- ചെകാക്കുകളിചെല
വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡാർവിചെന ആകർഷിച്ചു.

Insectivorous finches have small beaks and those that feed on cactus plants
have long and sharp beaks. There were also woodpecker finches that used
sharp beaks to pick small twigs for feeding on worms from the holes in
tree trunks. The ground finches that feed on seeds with large beaks were
also present.
ഷഡ്പദ ഗ4ാജികളായ കരുവികൾക്ക് ചെ!റിയ ചെകാക്കുകളും കള്ളിചെ8-ികൾ
4ക്ഷിക്കുന്നവയ്ക്ക് നീളവും കൂർത്ത ചെകാക്കുമുണ്ട്, കൂർത്ത ചെകാക്കുകൾ ചെകാണ്ട്ചെ!റിയ
!ില്ലകൾ ചെകാത്തിചെയാ-ി8് മരചെക്കാമ്പുകളിചെല ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കചെള 4ക്ഷിക്കുന്ന
മരംചെകാത്തിക്കുരുവികളും, വിത്ത് തിന്നുന്ന വലിയ ചെകാക്കുകളുള്ള നിലക്കുരുവികളും
ഗാലപ്പഗഗാസ് ദ്വീപുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
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Which peculiarity of the finches attracted Darwin?
കുരുവികളുചെ- (ഫിഞ്ചുകളുചെ-)ഏത് പ്രഗത്യകതയാണ് ഡാർവിചെന ആകർഷി8ത്?
The differences in the beaks of finches attracted Darwin.
കുരുവികളുചെ- ചെകാക്കുകളിചെല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡാർവിചെന ആകർഷിച്ചു.
How do these peculiarities help finches in their survival?
ഈ പ്രഗത്യകതകൾ എങ്ങചെനയാണ് കുരുവി (ഫിഞ്ചു)കചെള അവയുചെ- അതിജീവനത്തിന്
സഹായിക്കുന്നത്?
Peculiarities in beaks of finches, adapted to their feeding habits.
കുരുവികളുചെ- ചെകാക്കുകളുചെ- പ്രഗത്യകതകൾ അവയുചെ- 4ക്ഷണ ശീലങ്ങളുമായി
ചെപാരുത്തചെപ്പടുന്നു.

Idea that influenced Darwin’s speculations

Every species produces more number of offsprings than that can survive
on earth. They compete with one another for food, space and mates. The
competition becomes hard when the number of organisms is more and the
availability of resources is less. Many variations are visible in organisms.
These variations may be favourable or unfavourable. Those with
favourable variations survive in the struggle for existence. Others are
eliminated. Variations that are inherited through generations and repeated
differently help to form species that are different from their ancestors.
This type of selection, done by nature, leads to the diversity of species that
we see around us. This is the explanation of Darwin’s theory which is
known as the Theory of Natural Selection.
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എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിഗനക്കാൾ കൂടുതൽ
സന്താനങ്ങചെള ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അവ 4ക്ഷണം, സ്ഥലം, ഇണകൾ എന്നിവയ്ക്കായി
പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നു. ജീവികളുചെ- എണ്ണം കൂടുതലും വി4വങ്ങളുചെ- ല4്യത
കുറവുമാകുഗUാൾ മത്സരം കഠിനമാകും. ജീവകളിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രക-മാണ്. ഈ
വ്യതിയാനങ്ങൾ അനുകൂലഗമാ പ്രതികൂലഗമാ ആകാം. അനുകൂലമായ വ്യതിയാനങ്ങളുള്ളവർ
നിലനിൽപ്പിനായുള്ള
ഗപാരാട്ടത്തിൽ
അതിജീവിക്കുന്നു.
മറ്റുള്ളവ
നശിക്കുന്നു.
തലമുറകളിലൂചെ- പാരUര്യമായി ല4ിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്തമായി ആവർത്തിക്കചെപ്പടുന്നതുമായ
വ്യതിയാനങ്ങൾ അവരുചെ- പൂർവ്വികരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ രൂപചെപ്പ-ാൻ
സഹായിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരചെ`ടുപ്പ്, പ്രകൃതിയുചെ- ഈ തിരചെ`ടുപ്പാണ്
പ്രകൃതി നിർധാരണം. ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളുചെ- വൈവവിധ്യത്തിഗലക്ക്
നയിക്കുന്നു.
ഇതാണ്
പ്രകൃതി
നിർധാരണം
(തിരചെ`ടുപ്പിചെf)സിദ്ധാന്തം
എന്നറിയചെപ്പടുന്ന ഡാർവിചെf സിദ്ധാന്തത്തിചെf വിശദീകരണം.

Though Darwin identified that continuous variations occurred in
organisms, he could not explain the reasons for these variations. During
his period there was no idea regarding genes, chromosomes etc.
Darwinism was revised in the light of new information from the fields of
genetics, cytology, geology and paleontology. This modified version of
Darwinism is known as Neo Darwinism.
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ജീവജാലങ്ങളിൽ
തു-ർ8യായ
വ്യതിയാനങ്ങൾ
സം4വി8തായി
ഡാർവിൻ
തിരി8റിചെ`ങ്കിലും, ഈ വ്യതിയാനങ്ങളുചെ- കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ അഗiഹത്തിന്
കഴി`ില്ല. അഗiഹത്തിചെf കാലഘട്ടത്തിൽ ജീനുകൾ, ഗkാമഗസാമുകൾ മുതലായവ
കുറി8് യാചെതാരു ധാരണയുമില്ലായിരുന്നു. ജനിതകശാസ്ത്രം, വൈസഗmാളജി, ജിഗയാളജി,
പാലിയഗfാളജി തു-ങ്ങിയ ഗമഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂട്ടി ഗ!ർത്ത് ഡാർവിനിസം
പരിഷ്കരിച്ചു. പുതിയതിചെf ചെവളി8ത്തിൽ ഡാർവിനിസത്തിചെf ഈ പരിഷ്കരി8 പതിപ്പ്
നിഗയാ ഡാർവിനിസം അറിയചെപ്പടുന്നു.

Changes in genes are one of the reasons for variations in organisms.
Sudden changes that occur in genes are called mutations. Mutation theory
explains that new species are formed by the inheritance of such changes.
This theory was formulated by a Dutch scientist, Hugo deVries. Later it
was explained that mutations that cause variations lead to the evolution of
species.
ജീവജാലങ്ങളിചെല വ്യതിയാനങ്ങളുചെ- കാരണങ്ങൾ ജീനുകളിചെല
മാmങ്ങളാണ്. ആകസ്മികമായി ജീനുകളിൽ സം4വിക്കുന്ന മാmങ്ങചെള
ഉൽപരിവർത്തനം (മ്യൂഗട്ടഷനുകൾ) വിളിക്കുന്നു. ഇങ്ങചെനയുണ്ടാകുന്ന
വ്യതിയാനങ്ങൾ പാരUര്യമായി വൈകമാmം ചെ!യ്യചെപ്പടുന്നതുവഴി പുതിയ
ജീവജാതികൾ രൂപചെപ്പടുന്നു. ഉൽപരിവർത്തന(മ്യൂഗട്ടഷൻ) സിദ്ധാന്തം
ജീവജാതികൾ (സ്പീഷീസുകൾ) പുതിയതായി
രൂപചെപ്പടുന്നത്
എങ്ങചെനചെയന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തം രൂപചെപ്പടുത്തിയത്
ഹ്യൂഗഗാ ഡിവ്രീസ് എന്ന ഡ8് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന
ഉൽപരിവർത്തനങ്ങളാണ് (മ്യൂഗട്ടഷനുകൾ) ജീവജാലങ്ങളുചെ- പരിണാമത്തിഗലക്ക്
നയിക്കുന്നചെതന്ന് പിന്നീ-് വിശദീകരിചെപ്പട്ടു.
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