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Koya is a dialect of Teli (Virgin Telugu). In 1906, the Linguistic Survey of India (LSI)
documented a dozen distinct spoken dialects of Teli. They do not contain any Sanskrit
words. They were spread throughout South India. Originally, the Teli people lived on
the coast. They were the original inhabitants. Sanskrit people migrated from Punjab to
the coast, after 2,000 BCE. Telugu is a hybrid of a Teli dialect and Sanskrit.
Linguistic characteristics of spoken dialects of Teli change as we move from the East
Coast to the West Coast. Farther away we go, older is the dialect.
Specimen samples of some Teli dialects are presented below from the East Coast to the
West Coast in the order of Koya (Telangana), Chanda (Nagpur), Bombay Presidency,
and Belgaum (Karnataka). Telugu of the East Coast is used for baseline comparison.
Bible was translated into Koya and Telugu. Koya and Telugu specimen are taken from
the Bible New Testament Book 5 (NT 5), The Acts of the Apostles.
The following are Koya and Telugu specimen. Koya is colored. Specimen of the other
Teli dialects are presented at the end. The farther away we go from the East Coast, the
more archaic are the dialects.
[NT 5.1.2] 2 ఓండు పరలోకతికి అత్త రొజుథాకా, ఓండు తుంగ ్త పనుంగిని గురుంచి, ఓండు కెత్త బోదకిని
గురుంచి నా మొథోటి పుస్తకాతె నన్న రాస్తో న్.
తరువాత ఆయన పరమునకు చేర్చు కొనబడిన దినమువరకు ఆయన చేయుట కును బోధించుటకును
ఆరంభించిన వాటినన్ని టినిగూర్చి నా మొదటి గ్రంథమును రచించితిని.

[NT 5.1.18] 18 ఓండు అన్యా యంగా సంపాథిస్త డబ్బు నితోటెె ఒరొ పొలమ్ అస్సి థాంటె ఓండు తలకయు
ఇడుపొడికి అరిసి ఓని డొక్క పయుసి పొక్కు బయుథికి వాసి డొల్లి అత్తొ .
ఈ యూదా ద్రోహమువలన సంపాదించిన రూకల నిచ్చి యొక పొలము కొనెను. అతడు తలక్రిందుగాపడి
నడిమికి బదలై
్ద నందున అతని పేగులన్ని యు బయటికి వచ్చె ను.

[NT 5.1.19] 19 ఈ కబురు యెరుసలేంతె మందనొరు అంథోరికి ఎరకత్తె్త. ఆ పొలమ్ ఓరి బాసాతె అకెలమా
్ద
త్తో
త్తు
ర
ఇం రు. థానికి నె రు బూమి ఇంథాని అ ్దమ్.

www.RaoInSeattle.com

Koya.pdf

page 1

ఈ సంగతి యెరూషలేములో (Jerusalem) కాపురమున్న వారికందరికి తెలియ వచ్చె ను గనుక వారి భాషలో ఆ
పొలము అకెలమ
్ద అనబడియున్న ది; దానికి రక ్తభూమి అని అర ్థము.

[NT 5.1.20] 20 కీర ్తన పుస్తకాతె ఓని లోను పాడాసి థాయవాలె. థాంటె బేనోగూడ కాపరమ్ మందకున్నో రు.
ఓని సేవా వేరెవానికి థాయవాలె ఇంజోరె గూడ రాసి మింథె.
అతని యిల్లు పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక పోవునుగాక అతని యుద్యో గము వేరొకడు
తీసికొనునుగాక అని కీర ్తనల గ్రంథములో వ్రాయబడియున్న ది.

[NT 5.1.26] 26 ఓరిని గురుంచి సిట్టి వాట్తో రు. అస్కె మత్తియూ పెథేటె సిట్టి వత్తె. అస్కె ఓండు పదకొండు
మంథి యేపారిర్కి నితోటెె కలియు అత్తొ .
అంతట వారు వీరినిగూర్చి చీట్లువేయగా మత్తీయ (Matthias) పేరట చీటి వచ్చె ను గనుక అతడు
పదునొకండుమంది అపొస్తలులతో కూడ లెక్కి ంపబడెను.

[NT 5.2.1] 1 పెంతెకోస్తు ఇంథాని పండుగ రోజు వత్తస్కె , విసువాసుర్కు అంథోరు ఏకమాసి ఒరొ సోటు
కలియు వత్తోరు.
పెంతెకొస్తను (Pentecost) పండుగదినము వచ్చి నప్పు డు అందరు ఒకచోట కూడియుండిరి.

[NT 5.2.2] 2 అస్కె పెద్ద గాలితసుంటె మోత ఆకాసతెనుంచి పున్నా టె ఉరుమి వాసి ఓరు కుథి మత్త
లోనంతా నిండ్తె.
అప్పు డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధ్వ ని ఆకాశమునుండి అకస్మా త్తుగా, వారు
కూర్చు ండియున్న యిలం
్ల తయు నిండెను.

[NT 5.2.3] 3 మల ్ల పొత్తని కిస్దెసుంటె నాల్కే కు ఓరికి వేడకాసి ఓరంథోరి పొం్రొ వాల్తె.
మరియు అగ్ని జ్వా లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి, వారిలో ఒక్కొ క్క ని మీద
వ్రాలగ

[NT 5.2.4] 4 ఓరంథోరు సుబ్బ రమ్ మంథాని ఆత్మా తె నిండ్తోరు. ఆత్మా ఓరికిత్త బమమానతిని పెయుసి
ఓరు వేరె బాసాతె తిరియూల్తో రు.
అందరు పరిశుద్ధా త్మ తో నిండినవారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించినకొలది అన్య భాషలతో
మాటలాడసాగిరి.
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[NT 5.2.5] 5 ఆ రోజ్కి నె ఆకసతె ఇడుపొ బకితిగా మంథాని థీబెమంథి యూదుర్కు సేన థేసాతెనుంచి
వాసి యెరుసలేంతె కాపరమ్ మత్తోరు.
ఆ కాలమున ఆకాశము క్రిందనుండు ప్రతి జనములో నుండి వచ్చి న భక్తిగల యూదులు యెరూషలేములో
(Jerusalem Jews) కాపురముండిరి.

[NT 5.2.6] 6 ఆకాసతెనుంచి వత్త ఆ మోత కేంజ్తస్కె , జనాక్క ంథోరు పెద్ద గుంపుగా కూడి వత్తోరు. పతివాని
బాసాతె సిసూర్కు తిరియటమ్ పతివారు కేంజి సేన ఆచ్చ ర్య పర్తో్తరు.
ఈ శబము
్ద
కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచ్చి , ప్రతి మనుష్యు డు తన తన స్వ భాషతో వారు
మాటలాడుట విని కలవరపడిరి.

[NT 5.2.7] 7 అస్కె ఓరంథోరు ఒరోంకొరోని ఊడి, సేన ఆచ్చ ర్య పరిసి, ఊడా, తిరియూని ఈరు
గలిలెయత్తోరు గథా?
అంతట అందరు విభ్రాంతినొంది ఆశ్చ ర్య పడిఇదిగో మాటలాడుచున్న వీరందరు గలిలయులు (Galileans)
కారా?

[NT 5.2.8] 8 మనాడుబోనో వేరె వేరె థేసాతెనుంచి వత్తా డు. అతుకు ఈరు మన పుటుక బాసాతె
తిరియటమ్ మనాడు కేంజనాడు గథా! ఇద్దు బేలా జరగ్తె?
మనలో ప్రతివాడు తాను పుట్టిన దేశపుభాషతో వీరు మాటలాడుట మనము వినుచున్నా మే; ఇదేమి?

[NT 5.2.13] 13 కొంతమంథి: ఈరు బాగ నిసాతోటె మినోరు ఇంజి ఆస్కె మ్ తుంగ్తోరు.
కొందరైతే వీరు క్రొత్త మద్య ముతో నిండియున్నా రని అపహాస్య ము చేసిరి.

[NT 5.2.15] 15 మీరు అనుకుట్టా టు ఈరు నిసాతోటె ఇల్లో రు. పొడుదు పెచ్చి తొమ్మి థి గంటా గూడ ఆథిల్లె
గథా?
మీరు ఊహించునట్టు వీరు మత్తులు కారు, ప్రొద్దుబొడిచి జామయిన కాలేదు.

[NT 5.2.41] 41 ఓని మాటని ఓరు సంతోసంగా నమ్మి ఏత్తె మునిగి బాప్తీసమ్ తీస్కు ట్టో రు. ఆ థినాతె థాథాపు
మూడు వేయుకిని మంథి సిసూర్కి నితోటెె కలియుత్తోరు.
కాబట్టి అతని వాక్య ము అంగీకరించినవారు బాప్తిస్మ ము పొందిరి, ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల
మంది చేర్చ బడిరి.
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[NT 5.2.45] 45 ఓరు ఓరి పొలకిని, ఆస్తితీని అమ్మి పతివానికి కావలస్త థాన్ని అంథోరు సమానంగా
పంచుకుట్టో రు.
ఇదియుగాక వారు తమ చరస్థిరాస్తులను అమి్మ, అందరికిని వారి వారి అక్క రకొలది పంచిపెట్టిరి.

[NT 5.3.2] 2 అస్కె పుటకతెనుంచి కుంటివాండత్త ఒరొ మనుసుని మోసి తత్తోరు. గుడిథికి థాయనోరగ ్గ
బిచ్చ మ్ తలపనాంకి ఓనిని పతి రోజు సుంగారమ్ గడప ఇంథాని గడప దగ ్గర కుప్పి స్తో రు.
పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుష్యు డు మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు
దేవాలయములోనికి వెళ్లు వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు ప్రతిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు
ద్వా రమునొద్ద ఉంచుచు వచ్చి రి.

[NT 5.3.14] 14 నీతిగా సుబ్బ రంగా మందనోనిన్ మీరు విడిసివాటి, కూని తుంగ ్త మనుసుని మీసెంకా
విడుదల తుంగాయుత్తీర్.
మీరు పరిశుద్ధుడును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, నర హంతకుడైన మనుష్యు ని మీకు
అనుగ్రహింపుమని అడిగి తిరి.

[NT 5.4.5] 5 మరుసటి రోజు జనాతె అథికారుర్కు , పెథ్దా కు, యూథా మత బోదకుర్కు అంథోరు
యెరుసలేంతె కూడి వత్తోరు.
మరునాడు వారి అధికారులును పెదలు
్ద ను శాస్త్రులును యెరూషలేములో కూడుకొనిరి.

[NT 5.4.22] 22 బాగత్త ఆ మనుసుని వయుసు నలపయు ఏండుకినికన్న ఎక్కు వా మంతె.
వాడు నలువది ఏండక
్ల ంటె ఎక్కు వ వయస్సు గలవాడు.
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