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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     ఓండుపరలోకతికిఅత్త రొజుథాకా,    ఓండుతుంగ ్తపనుంగినిగురుంచి,    ఓండు కెత్తబోదకిని
     గురుంచినామొథోటిపుస్తకాతె నన్న రాస్తో్తన్.

         తరువాతఆయనపరమునకుచేరు. కొనబడినదినమువరకుఆయనచేయుటకునుబోధించుటకును
     ఆరంభించినవాటినని్న టినిగూర్చి. నామొదటి గ్రగంథమునురచించితిని.

[NT 5.1.18]  18           ఓండుఅనా= యంగాసంపాథిస్తడబ్బుC నితోటెె ఒరొపొలమ్అస్సిL థాంటెఓండుతలకయు
         ఇడుపొడికిఅర్చిస్సి ఓనిడొక్క పయుస్సిపొకు్క బయుథికివాస్సిడొల్లిQ అత్తొ్త .

        ఈయూదా గ్రVహమువలనసంపాదించినరూకలనిచి. యొకపొలముకొనెను.   అతడుతలగ్రకిందుగాపడి
     నడిమికి బద్దలైనందునఅతనిపేగులని్న యుబయటికి వచ్చె. ను.

[NT 5.1.19]  19       ఈ కబ్బురుయెరుసలేంతెమందనొరుఅంథోర్చికి ఎరకత్తె్ె్తత.     ఆపొలమ్ఓర్చిబాసాతెఅకెల్దమా
ఇంతో్తరు.     థానికినెతు్తరుబూమిఇంథానిఅర ్దమ్.

www.RaoInSeattle.com                                                                                  Koya.pdf      page  1



   ఈసంగతియెరూషలేములో (Jerusalem)         కాపురమున్న వార్చికందర్చికి తెల్లియవచ్చె. ను గనుకవార్చిభాషలోఆ
  పొలముఅకెల్దమఅనబడియున్న ది;    దానికి రక ్తభూమిఅనిఅర ్థము.

[NT 5.1.20]  20       కీర ్తన పుస్తకాతె ఓనిలోనుపాడాస్సిథాయవాలె.    థాంటెబేనోగూడకాపరమ్మందకునో్న రు. 
       ఓనిసేవావేరెవానికిథాయవాలెఇంజోరెగూడరాస్సిమింథె.

          అతనియిల్లుQ పాడైపోవునుగాకదానిలోఎవడునుకాపురముండకపోవునుగాకఅతనియుV= గమువేరొకడు
    తీస్సికొనునుగాకఅని కీర ్తనల గ్రగంథములో గ్రవాయబడియున్న ది.

[NT 5.1.26]  26     ఓర్చినిగురుంచిస్సిటి�వాట్తో్తరు.     అస్కె్క మతి్తయూపెథేటెస్సిటి� వతె్త.    అస్కె్క ఓండుపదకొండు
   మంథియేపార్చిర్చి్క నితోటెె కల్లియుఅత్తొ్త .

     అంతటవారువీర్చినిగూర్చి. చీట్లుQవేయగామతీ్తయ (Matthias)      పేరటచీటివచ్చె. ను గనుకఅతడు
   పదునొకండుమందిఅపొస్తల్లులతోకూడలెకి్క ంపబడెను.

[NT 5.2.1]  1     పెంతెకోస్తు్త ఇంథానిపండుగ రోజువత్తస్కె్క ,      విస్తువాస్తురు్క అంథోరుఏకమాస్సిఒరొస్తోట్లు
 కల్లియువతో్తరు.

 పెంతెకొస్తను (Pentecost)     పండుగదినమువచి. నపు� డుఅందరుఒకచోటకూడియుండిర్చి.

[NT 5.2.2]  2             అస్కె్క పెద్ద గాల్లితస్తుంటెమోతఆకాసతెనుంచిపునా్న టెఉరుమివాస్సిఓరుకుథిమత్త
 లోనంతానిండె్త.

       అపు� డువేగముగావీచుబలమైనగాల్లివంటియొకధ్వ ని ఆకాశమునుండిఅకసా� తు్తగా,  వారు
  కూరు. ండియున్న యిలQంతయునిండెను.

[NT 5.2.3]  3          మలQపొత్తని కిస్కె్దస్తుంటెనాలే్క కు ఓర్చికి వేడకాస్సి ఓరంథోర్చిపొంగ్ర�� వాలె్త.

     మర్చియుఅగి్న జ్వా్వ లలవంటినాల్లుకల్లువిభాగింపబడినట్లు�గావార్చికి కనబడి,    వార్చిలోఒకొ్క క్క నిమీద
గ్రవాలగ

[NT 5.2.4]  4       ఓరంథోరుస్తుబC రమ్మంథానిఆతా� తె నిండ్తో్తరు.     ఆతా� ఓర్చికిత్త బమమానతినిపెయుస్సి
   ఓరువేరెబాసాతెతిర్చియూలో్తరు.

         అందరుపర్చిశుదా� త� తో నిండినవారైఆఆత� వార్చికివాక్శకి ్తఅనుగ్రగహించినకొలదిఅన= భాషలతో
మాటలాడసాగిర్చి.
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[NT 5.2.5]  5             ఆరోజ్కి్క నె ఆకసతె ఇడుపొబకితిగామంథానిథీబెమంథియూదురు్క సేనథేసాతెనుంచి
   వాస్సియెరుసలేంతెకాపరమ్మతో్తరు.

           ఆకాలమునఆకాశము గ్రకిందనుండు గ్రపతి జనములోనుండివచి. న భకి ్తగలయూదుల్లుయెరూషలేములో
(Jerusalem Jews) కాపురముండిర్చి.

[NT 5.2.6]  6       ఆకాసతెనుంచివత్త ఆమోతకేంజ్తస్కె్క ,     జనాక్క ంథోరుపెద్ద గుంపుగాకూడివతో్తరు.  పతివాని
      బాసాతెస్సిసూరు్క తిర్చియటమ్పతివారుకేంజ్కిసేనఆచ. ర= పర్తో్® ్తతరు.

     ఈశబ్దము కల్లుగగా జనుల్లుగుంపుల్లుగాకూడివచి. ,       గ్రపతిమనుష్యు= డుతనతనస్వ భాషతోవారు
  మాటలాడుటవిని కలవరపడిర్చి.

[NT 5.2.7]  7      అస్కె్క ఓరంథోరుఒరోంకొరోనిఊడి,  సేనఆచ. ర= పర్చిస్సి, ఊడా,   తిర్చియూనిఈరు
 గల్లిలెయతో్తరు గథా?

       అంతటఅందరువిగ్రభాంతినొందిఆశ. ర= పడిఇదిగోమాటలాడుచున్న వీరందరు గల్లిలయుల్లు (Galileans)
కారా?

[NT 5.2.8]  8       మనాడుబోనోవేరెవేరెథేసాతెనుంచివతా్తడు.      అతుకుఈరుమనపుట్లుకబాసాతె
   తిర్చియటమ్మనాడుకేంజనాడుగథా!   ఇదు్ద బేలాజరగ్తె ్త?

        మనలో గ్రపతివాడుతానుపుటి�న దేశపుభాషతోవీరుమాటలాడుటమనమువినుచునా్న మే; ఇదేమి?

[NT 5.2.13]  13  కొంతమంథి:       ఈరుబాగనిసాతోటెమినోరుఇంజ్కిఆస్కె్క మ్తుంగో్తరు.

      కొందరైతే వీరు గ్రకొత్తమద= ముతోనిండియునా్న రనిఅపహాస= ముచేస్సిర్చి.

[NT 5.2.15]  15      మీరుఅనుకుట్టా�ట్లుఈరునిసాతోటెఇలోQరు.       పొడుదుపెచి. త్తొమి� థి గంట్టాగూడఆథిలెQ
గథా?

    మీరుఊహించునట్లు� వీరుమతు్తల్లుకారు,   గ్రపొదు్దబొడిచిజ్వామయినకాలేదు.

[NT 5.2.41]  41          ఓనిమాటనిఓరుసంతోసంగా నమి� ఏతె్తమునిగిబాప్తీ్తసమ్తీస్తు్క ట్తో�రు.    ఆథినాతెథాథాపు
    మూడువేయుకినిమంథిస్సిసూర్చి్క నితోటెె కల్లియుతో్తరు.

     కాబటి� అతనివాక= ముఅంగీకర్చించినవారుబాప్తి్తస� ముపొందిర్చి,     ఆదినమందుఇంచుమించుమూడువేల
 మందిచేర. బడిర్చి.
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[NT 5.2.45]  45    ఓరుఓర్చిపొలకిని,        ఆస్సి్తతీనిఅమి� పతివానికి కావలస్తథాని్న అంథోరుసమానంగా
పంచుకుట్తో�రు.

    ఇదియుగాకవారుతమచరస్సి్థరాస్తు్తలనుఅమ్½మ,     అందర్చికినివార్చివార్చిఅక్క రకొలది పంచిపెటి�ర్చి.

[NT 5.3.2]  2         అస్కె్క పుటకతెనుంచికుంటివాండత్త ఒరొమనుస్తునిమోస్సితతో్తరు.   గుడిథికిథాయనోరగ ్గ
          బిచ. మ్తలపనాంకి ఓనిని పతిరోజుస్తుంగారమ్ గడప ఇంథాని గడపదగ ్గర కుప్తి� స్తో్తరు.

     పుటి�నదిమొదల్లుకొనికుంటివాడైనయొకమనుష్యు= డుమోస్సికొనిపోబడుచుండెను.  వాడు
       దేవాలయములోనికి వెళ్లుQవార్చినిభిక్షమడుగుటకుకొందరు గ్రపతిదినమువానిని శృంగారమనుదేవాలయపు

  దా్వ రమునొద్ద ఉంచుచువచి. ర్చి.

[NT 5.3.14]  14      నీతిగాస్తుబC రంగామందనోనిన్మీరువిడిస్సివాటి,     కూనితుంగ ్తమనుస్తునిమీస్కెంకా
 విడుదలతుంగాయుతీ్తర్తో్.

    మీరుపర్చిశుదు�డునునీతిమంతుడునైనవానినినిరాకర్చించి,     నరహంతకుడైనమనుష్యు= నిమీకు
  అనుగ్రగహింపుమనిఅడిగి తిర్చి.

[NT 5.4.5]  5      మరుసటిరోజుజనాతెఅథికారురు్క , పెథా్ద కు,     యూథామతబోదకురు్క అంథోరు
  యెరుసలేంతెకూడివతో్తరు.

      మరునాడువార్చిఅధికారుల్లునుపెద్దల్లునుశాస్త్రుస్తు్తల్లునుయెరూషలేములోకూడుకొనిర్చి.

[NT 5.4.22]  22         బాగత్త ఆమనుస్తునివయుస్తునలపయుఏండుకినికన్న ఎకు్క వామంతె.

     వాడునల్లువదిఏండQకంటె ఎకు్క వ వయస్తుL గలవాడు.

www.RaoInSeattle.com                                                                                  Koya.pdf      page  4



www.RaoInSeattle.com                                                                                  Koya.pdf      page  5



www.RaoInSeattle.com                                                                                  Koya.pdf      page  6



www.RaoInSeattle.com                                                                                  Koya.pdf      page  7



www.RaoInSeattle.com                                                                                  Koya.pdf      page  8


