
 

கடீல் துரக்ா பரமேஸ்வரி 

ஆலயே் 

சாந்திப்பிரியா 

இந்தியாவில் கரந்ாடக மானிலத்தில் புராண வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பல 

ஆலயங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று கரன்ாடகாவின்  ததன் பகுதியில் கடீல் 

எனும் ஊரில் உள்ள ததவி துரக்ா பரதமஸ்வரி ஆலயம் ஆகும். கரன்ாடகாவின் 

உடுப்பி அல்லது மங்களூரில் இருந்து தநரடியாக இந்த ஆலயத்துக்கு தெல்ல 

முடியும். அந்த ஆலயத்தில் ஒவ்தவாரு நாளும் இருபதுக்கும் தமற்பட்ட 

பூஜைகளும் யாகங்களும் பக்தரக்ளின் தவண்டுதகாளுக்கு ஏற்ப 



நஜடதபறுகின்றது.  தினமும் விடியற்காஜல நான்கு மணிக்கு ததவியின் 

அலங்காரத்துக்காக ஆலயம் திறக்கப்பட்ட பின், காஜல ஆறு மணிக்கு தமல் 

பக்தரக்ளுக்காக ஆலயம் திறந்து விடப்படுகின்றது.  ஆலயம் இரவு பத்து 

மணிக்கு மூடப்படட்ு விடும். 

 

மேவி துரக்ா பரமேஸ்வரியின்  வரலாற்று கதே 

முன்தனாரு காலத்தில் அருணாசுரன் எனும் ஒரு அசுரன் இருந்தான். அவன் 

ததய்வம் பிரம்மாவிடம் இருந்து ஒரு அரிய வரத்ஜதப் தபற்று இருந்தான். அந்த 

வரத்தின்படி அவனுக்கு  ததய்வம் பிரும்மாவினாதலதய உபததசிக்கப்பட்ட 

காயத்ரி மந்திரதஜ்த  மனத்திதலா அல்லது வாயினாதலா அவன் தைபித்தபடி 

இருக்கும்வஜர அவனுக்கு மரணம் வராது. அவஜன மனிதரக்ள் உட்பட எந்த ஒரு 

ஜீவனும், இரண்டு அல்லது நான்கு கால் ஜீவன்கள், விலங்குகள் அல்லது 

பறஜவகளால் கூட தகால்ல முடியாது. ஆனால் அனுதினமும் அரொங்கத்தின் 

நடவடிக்ஜகயில் மந்திரத்ஜத ததாடரந்்து உெெ்ரித்துக் தகாண்தட இருக்க 

முடியாது. மற்ற தெயல்கஜளயும் தெய்ய உத்தரவுகள் தகாடுக்க தவண்டும் 

என்பதினால் மந்திரத்ஜத ததாடரந்்து உெெ்ரித்துக் தகாண்தட இருக்க இயலாது. 

அந்த தநரங்களில் தைபத்ஜத உெெ்ரிப்பஜத ெற்று தநரம் நிறுத்தினால் பிரும்ம 

வரத்தின் நியதிப்படி தகாடுக்கப்படட்ு இருந்த குறிப்பிட்ட கால இஜடதவளி  

முடியும் முன் மந்திர உெெ்ாடஜனஜய மீண்டும் ததாடர தவண்டும். 

தகாடுக்கப்படட்ு இருந்த  கால அவகாெம் முடிந்து மீண்டும் மந்திர தைபத்ஜத 

ததாடரும் முன் அதுவஜர இல்லாத புதிய ஜீவன் அவதரித்து விட்டால் அவஜன 

அந்த ஜீவனால் தகான்று விட முடியும்.  வரத்தின் முக்கிய அங்கமாக அதன் விதி  

இப்படியாக இருந்தது. தஜலக்கு தமல் கரவ்ம் தகாண்டு இருந்த அருணாசுரதனா 

தன்  அரண்மஜனயில் அரண்மஜன காவஜல மீறி ஜதரியமாக யாராலும் 

நுஜைய முடியாது. ஆகதவ தன்ஜன யாராலும் தகால்ல முடியாது என்ற 

இறுமாப்பில் கவஜல இல்லாமல் வாை்ந்து தகாண்டு இருந்தான். 

 



அப்படிப்பட்ட அழியா வரம் தபற்றுக் தகாண்டவன் கரவ்ம் தகாண்டு 

ததவதலாகதத்ுக்கு தென்று அங்கிருந்தவரக்ஜள விரட்டி அடித்தப் பின் 

அங்தகதய ஒரு இடத்தில் அரண்மஜனஜயயும் அஜமத்துக் தகாண்டான். 

அவனிடம் அகப்படட்ுக் தகாண்ட ததவதலாகவாசிகஜள தனது ஏவலாளிகளாக 

ஜவத்துக் தகாண்டான். வருண பகவானும் அங்கிருந்து துரத்தப்படட்ு 

விட்டதினால் அவரால் அவரது கடஜமஜய தெய்ய முடியவில்ஜல. மஜை இன்றி 

பூமி வறண்டு தபானது. பயிரக்ள் வாடின. உலதகங்கும் உணவுப் பஞ்ெம் 

ததான்றியது. மக்கள் பசியாலும் தாகத்தினால் உயிர ் இைக்கத் துவங்க பூமிதய 

சுடுகாடு தபாலாயிற்று.  ஆனால் ததவ தலாகத்திதலா தன்ஜனக்   தகால்ல 

யாரும் இல்ஜல என்ற ஜதரியத்தில் அருணாசுரன் ஆனந்தமாக வாைலானான். 

அவன் அட்டகாெமும் அதிகரிதத்து. அதனால் தபரும் துன்பதத்ுக்கு ஆளான 

ததவரக்ள் பகவான் சிவதபருமானிடம் தென்று தமது துன்பங்கஜள கூறி  

அவஜன அழிக்க அவரது உதவிஜய தகட்டாரக்ள். 

 

அதத ெமயத்தில் ஒரு அடரந்்த காட்டில் அஜமதியாக தவம் தெய்து தகாண்டு 

இருந்த ைபாலி மனிவர ் உலகில் அருணாசுராவினால் ஏற்படட்ு இருந்த பஞ்ெக் 

காட்சிஜயக் கண்டு மனம் வருந்தினார.்  உலஜக இப்படிப்பட்ட தகாரத்தில் 

இருந்து காக்க தவண்டும். அவரக்ளுஜடய பஞ்ெத்ஜதப் தபாக்கவும், குடிக்கவும் 

தண்ணீர ்எப்படி தகாண்டு வர முடியும் என தயாசிக்கலானார.் அதற்கு ஒதர வழி 

ததய்வத்ஜத தவண்டிக் தகாண்டு யாகம் தெய்வதுதான். ஆனால் அந்த 

யாகத்ஜத தெய்வதற்கு தவண்டிய தண்ணீர ் மற்றும் பிற யாகப் தபாருடக்ள் 

இல்லாத நிஜலயில் யாகத்திற்குத் ததஜவயான அவற்ஜற எங்கிருந்து தகாண்டு 

வருவது? தயாெஜன தெய்தவர ் தநராக இந்திர தலாகம் தென்றார.் அங்கு 

அருணாசுராவின்  கண்களில் படாமல் ஒளிந்து தகாண்டு இருந்த பகவான் 

இந்திரனிடம் நிஜலஜமஜய எடுத்துக் கூறி மக்கஜள காப்பாற்ற யாகம் தெய்ய 

நிஜனக்கும் தனக்கு அஜனத்ஜதயும் தரும் ததய்வீக பசுவான காமததனுஜவ 

சிறிது நாடக்ள் தந்து யாகத்திற்கு உதவுமாறு அவரிடம் தகட்டார.் அந்த தநரத்தில் 

ததய்வீக பசுவான காமததனுமற்தறாரு யாகத்திற்காக தவறு ஒரு 



தலாகத்திற்குெ ் தென்று இருந்ததினால் அவஜளப் தபான்தற ெக்தி தகாண்டு 

இருந்த ததய்வீக பசுகாமததனுவின் மகளான ததய்வீகப் பசுநந்தினிஜய 

அஜைத்துெ ் தெல்ல இந்திரன் அனுமதி தகாடுத்தார.் ைபாலி முனிவரும் மனம் 

மகிை்ந்து ததய்வீக பசுவான நந்தினியிடம் தென்று நிஜலஜமஜய எடுத்துக் கூறி 

தன்னுடன் பூமிக்கு வந்து உதவுமாறு தவண்டினார.் ஆனால் ததய்வீகப் பசு 

நந்தினி ஆணவம் தகாண்டு பாபிகள் நிஜறந்த பூதலாகத்திற்கு தன்னால் வர 

முடியாது எனக் கூறிவிடட்ு அவருடன் பூதலாகத்திற்கு தெல்ல மறுத்து விட்டது. 

எத்தஜன தவண்டுதகாள் விடுத்தும் ததய்வீகப் பசுவான நந்தினி அவருடன் 

தெல்ல மறுத்து விட்டதினால் தகாபம் தகாண்டார ் ைபாலி முனிவர.்  மக்களின் 

துயரத்திற்கு உதவி தெய்ய முன்வராத அவள் ஒரு நதியாக மாறி அந்த 

பூமியிதலதய தென்று பிறக்க தவண்டும் என்று ொபமிட்டார.் அவருஜடய 

ொபத்ஜதக் கண்ட நந்தினி கலக்கமுற்று ததவி பாரவ்தியிடம் தென்று  ைாபாலி 

முனிவர ் தனக்கு ொபமிட்ட கஜதஜயக் கூறி, அந்த ொபத்ஜத முனிவர ் திரும்ப 

தபற மறுத்து விட்டதினால் தனக்கு ொப விதமாெனம் தருமாறு அவளிடம் 

தவண்டியது. ஆனால் முனிவரக்ள் ஒரு முஜற ொபம் தந்து விட்டால் அஜதத் 

திரும்பப் தபற முடியாது. ொபதத்ின் தன்ஜமஜய ெற்தற மாற்றி அஜமக்க 

மடட்ுதம முடியும் என்பஜத எடுதத்ுக் காட்டிய ததவி பாரவ்தி, ததய்வீகப் பசு 

நந்தினிஜய பூமியில் தென்று நதியாகப் பிறக்குமாறும், அதன் பின் கனககிரி 

எனும் இடத்தில் ஓடும் அவள் நதியில் ஒரு காலத்தில் தாதன வந்து எழுந்து 

அவளுக்கு ொப விதமாெனம் தருதவன் எனவும் ஆறுதல் கூறி அனுப்பினாள். 

அஜதக் தகட்ட ததய்வீகப் பசு நந்தினியும் கனககிரியில் தபரிய நதியாக ஓட, 

பூமியிதல தண்ணீர ் பஞ்ெம் அழிந்தது. விஜள நிலங்களில் பயிரக்ள் தபருமளவு 

வளரந்்து உணவுப் தபாருடக்ளும் தபருகி  தண்ணீர ்பஞ்ெம் மற்றும் பட்டினியும் 

பசியும் அழிந்தன. முனிவரும் யாகத்ஜத சிறப்பாக தெய்து  மக்களின் துன்பம் 

விலக வழி தெய்தார.் 

 

நடந்தவற்ஜறக் தகட்டறிந்த அருணாசுரன் தகாபமுற்று பூமிக்கு தென்று 

அங்கிருந்த அஜனத்ஜதயும் அழிக்கத்  துவங்கினான். அவற்ஜறக் கண்ட 



திருமூரத்்திகள் இனியும்  உலஜக அழிவில் இருந்து பாதுகாக்காமல் இருக்கக் 

கூடாது என எண்ணினாரக்ள். அருணாசுரஜன உயிதராடு ஜவத்திருக்கக் 

கூடாது. அசுரன் அழியும் தநரம் வந்துவிட்டது. அவஜன அழிக்க ததவி பாரவ்தி 

புதிய அவதாரம் எடுக்க தவண்டும் என்பஜத அறிந்து தகாண்டு பாரவ்திஜய 

புதிய அவதாரம் எடுதத்ு அருணாசுரஜன அழிக்குமாறு தவண்டுதகாள்  

இட்டாரக்ள். ஆனால் காயத்ரி மந்திரம் ஓதுவஜத நிறுத்தும்வஜர 

அருணாசுரஜன  யாராலும் அழிக்க முடியாது என்பதினால் முதலில் பகவான் 

பிரஹஸ்பதிஜய அனுப்பி அவர ் மூலம் எஜதயாவது தெய்து அவன் மந்திர 

உெெ்ாடஜன தெய்வஜத தடுத்து நிறுத்த தவண்டும். அந்த தநரத்தில் பாரவ்தி 

ததவி அதுவஜர யாரும் எடுதத்ு இருக்காத அவதாரம் எடுத்து அருணாசுரஜன 

அழிக்க தவண்டும் என்ற திட்டம் தெய்தாரக்ள். 

 

அதன்படி பகவான் பிரஹஸ்பதி அருணாசுரனிடம் தென்று தமல்ல தமல்ல 

அவஜன புகை்ந்து தபசிக் தகாண்தட  அவஜன அங்கிருந்த அரண்மஜனத ்

ததாட்டத்துக்கு அஜைத்துெ ் தென்று அங்கு அவனிடம் கூறினார ் 'அருணாசுரா, 

ததவதலாகம் முதல் பூதலாகம் வஜர அஜனவரும் உம்மிடம் அடிஜமயாகி 

கிடக்ஜகயில் எதற்காக இனியும் காயத்ரி மந்திரத்ஜத ஓதிக்தகாண்டு 

பயந்தவாறு நீ இருக்க தவண்டும்? நீதயா அழிவில்லாதவன்.  ஆகதவ உலகின் 

இன்பங்கஜள ரசித்துக் தகாண்டு சுற்றித் திரிவதுதாதன' என அவனது மனஜத 

உசுப்பி விட, தன்ஜன அவர ் திஜெ திருப்புகிறார ் என்பஜத உணராமல் 

ஆனந்தமாக எக்காளமிட்டபடி மந்திரம் ஓதுவஜத மறந்து தபானான். 

ததாட்டத்தில் ஓடியாடிக் தகாண்டு இருந்த தபண்கள் மீது ஜமயல் தகாண்டு  

உல்லாெமாக ஓடியாடித் திரியலானான். 

 

அதுதவ ெரியான திருமணம் என்பஜத கண்ட பாரவ்தி ததவி தன்ஜன ஒரு 

தபரைகியான தபண்ணாக மாற்றிக் தகாண்டு அந்த ததாட்டத்தில் தென்று 

அருணாசுரனின் கண்களில் ததரியுமாறு ஓடியாடத் துவங்க, அவளது அைகில் 

ஒருகணம் தன்ஜன மறந்த அருணாசுரன் அவஜள பிடிக்க ஓடினான். பாரவ்தி 



ததவியும் அருகில் இருந்த மஜலப்  பகுதிவஜர ஓடினாள். தன்ஜன துரத்திக் 

தகாண்டு தன்னருகில் அவன் வரும் வஜகயில் ஓடிவிடட்ு அங்கிருந்த ஒரு 

குஜகயில் இருந்த தபரும் ததனிக் கூட்டில் ஒரு ததனியாக தன்ஜன மாற்றிக் 

தகாண்டு மஜறந்து தகாண்டாள்.  அஜத அறிந்திடாத அசுரனும் அவஜள 

துரத்திக் தகாண்டு  குஜகக்குள் நுஜைய முயல தமது கூடஜ்ட கஜலக்க 

வந்தவன் என நிஜனத்த ததனீக்கள் ஆக்தராஷமாக அவஜன தநாக்கி பறந்து 

வந்து தாக்கத் துவங்க, அவற்றின் இஜடதய ததனி வடிவில் இருந்த பாரவ்தி ததவி 

ஆதவெமாக அவஜன தகாட்டித் தீரத்்தாள். தன்ஜன மறந்து தன்ஜன 

காப்பாற்றிக் தகாள்ள முயன்ற அருணாசுரன் காயத்ரி மந்திரத்ஜத உெெ்ரிக்க 

மறந்தான், ததனீயின் விஷக்கடிஜயத் தாங்காமல் மரணம் அஜடந்து 

விழுந்தான். 

 

ஆலயே் எழுந்ே கதே  

அருணாசுரன் மரணம் அஜடந்த பின்னரும்  ததவியின் தகாபம் அடங்கவில்ஜல. 

ஆதவெமாக சுற்றி அங்கு தென்றவரக்ஜள தாக்கினாள். ஆகதவ அவஜள 

ொந்தப்படுத்த அஜனத்து ததவரக்ளின் உதவியுடன் ைாபாலி முனிவர ்ஒரு யாகம் 

தெய்து ததவியின் உருஜவ வடிவஜமத்து அதன் மீது இளநீர ் ஊற்றி 

பிராரத்்தஜன  தெய்ய ததவியின் தகாபமும் அடங்கியது. அவள் தன்ஜன ஒரு 

சிவலிங்க உருவில் மாற்றிக் தகாண்டு அங்கு ஓடிய நந்தினி நதியில் தென்று 

மஜறந்து தகாண்டாள். ததவியும் நதியில் மஜறந்துக் தகாள்ள நந்தினிப் பசுவின் 

ொபமும் நீங்கியது. அந்த ததய்வப் பசு ததவதலாகத்துக்கு தென்று விட, அந்த 

நதியின் கஜரயில் ததவியின் ஆலயமும் கடீல் துரக்ாததவி ஆலயம் என்ற 

தபயரில் அஜமந்தது. 

 

'கட்டி' என்றால் இடுப்புப் பகுதி, 'லா' என்றால் பூமி என்பதினால் தன்னுஜடய 

தமல் பகுதிஜய  சிவலிங்கமாக மாற்றிக் தகாண்டு அந்த நதியில் ததவி மூை்கி 

மஜறந்ததினால் அந்த ஆலயத்தின் தபயஜர கட்டீலா என அஜைக்க 

நாளஜடவில் அது கடீல்  எனும் தபயஜர அஜடந்தது.  



 

Kateel Durga 

Parameswari Temple 
Santhipriya 

 
Karnataka state in India has many historical temples. One such temple has been 

dedicated to the Goddess Durga Parameswari temple in a place called Kateel in 

the southern part of Karnataka. One can reach this temple from Mangalore or 

Udipi, two well known cities in the same region. The uniqueness of the temple is 

that everyday more than twenty  pujas or Homas are performed on behalf of the 

devotees. The temple opens early at 04.00 hrs in the morning. After the deity is 



dressed up –called Alankar- the public are allowed to worship the deity from 06.00 

hrs. The temple closes at 22.00 hrs in the night.  

 

Story of Goddess Durga Parameswari  

Long time ago there lived an Asura called Arunasura who had earlier obtained a 

boon from Lord Brahma to the effect that he would not suffer death from any 

humans or animals or birds (two legged creatures), or four legged animals, or by 

any weapons as long as he kept on chanting Gayathri Mantra, a holy chant 

initiated by Lord Brahma himself to him. After initiating Gayathri Mantra, Lord 

Brahma told him to recite it continuously either consciously or even 

subconsciously so that he would not meet death by someone, however with a 

rider that once he stopped reciting the Mantra and did not resume chanting within 

a fixed time as indicated by Lord Brahma, any new manifestation emerging during 

the gap of time with divine power could kill him. Since continuous recital for a 

long time without a short break was not feasible, some time gap was permitted to 

revive recital of the Mantra as he had to administer the state with some orders and 

pronouncements. The inner implication was that he could be killed immediately 

after the short period of time permitted lapsed unless he resumes chanting the 

Mantra once again before the expiry of the time gap permitted. Asura Arunasura 

was so arrogant that he felt that no one could reach him to kill in such a short time 

and therefore he began to  rule the universe in comfort.  

 

After acquiring the boon, Arunasura went to heaven, drove away devas and settled 

in devaloga. Lord Varuna, the rain God was also one amongst those driven out of 



deva loga. Since he was driven out Lord Varuna could not perform his duty as a 

result of which it did not rain for many years in the universe and lands became 

parched causing severe drought as no food grains could be cultivated. Further it 

caused shortage of water as the rivers and tanks dried up and there was no water 

to drink. People began to die due to starvation and thirst slowly converting the 

land to cemetery. In the meanwhile the continuous chanting of the Gayathri 

Mantra made the Asura more and more powerful with none around to kill him. 

When the tyrannies of the Asura increased, the Celestials went to Lord Shiva and 

prayed for help. He promised to help them. 

 

In the meanwhile moved by the pathetic condition on earth which led to the death 

of hundreds and thousands of people, Maharishi Jabali, the great sage decided to 

perform a Yagna to appease the trinities to intervene and relieve people of their 

suffering. But the big task was from where to get water and food grains to  

perform the Yagna. Therefore he approached Devendra and requested him to 

send with him divine Cow Kamadenu for performing the Yagna. Since divine Cow 

Kamadenu was away participating in another yagna, Devendra agreed to send 

divine Cow Kamadenu’s daughter divine Cow Nandini who was equally powerful 

like her mother in supplying anything needed in wink of an eye. When Saint Jabali 

approached divine Nandini and invited her to travel to earth for performing the 

yagna meant for the welfare of the mankind, she refused to go with him stating 

that since the earth was full of evil forces and sinners she would not step into the 

earth. 

 



When repeated pleadings of the Maharishi failed to convince divine Nandini, 

Maharishi Jabali, in anger, cursed that she be born as a river on earth. Divine 

Nandini realized her mistake and ran to Goddess Sakthi (Goddess Parvathi Devi) 

pleading for mercy and to free her of the curse as the Maharishi was refusing to 

take back the curse. Goddess Sakthi (Goddess Parvathi) explained that once a 

curse is out from the mouth of a holy Maharishi it cannot be taken back but the 

curse could only be modified reducing its impact if there was realization of guilt 

and therefore she advised divine Nandini to flow as a river on earth as cursed and 

serve the people for some time.  At appropriate time Goddess Sakthi would herself 

manifest from the same river in some form and free her of the curse. Satisfied by 

the assurance, divine Nandini emerged as a river from Kanakagiri and ran on earth 

to turn the earth green once again. Once several rivers and tanks were filled with 

water flowing through divine cow Nandini, the thirst and hunger vanished, enough 

food grains were available and people freed of suffering due to the successful 

completion of the Yagna performed by Maharishi Jabali . 

 

Asura Arunasura was furious and decided to again destroy everything. The trinities 

realized that Arunasura would not allow prosperity on earth and therefore sought 

the help of Goddess Parvathi to eliminate him. She reminded them that since the 

Asura could be killed only if he stopped chanting the Gayathri Mantra, some deceit 

means would have to be adapted to kill him and therefore suggested that Lord 

Brahaspathi should first be sent to gain the confidence of the Asura and to tempt 

him to stop reciting the Mantra so that she could manifest in a new form and kill 

him. As per plan worked out, Lord Brahaspathi approached Arunasura and 



successfully gained his confidence to corrupt his mind saying that everyone in the 

universe including Celestials have already surrendered to him accepting him as 

supreme, nothing could move unless he desired it. When ruling the universe in 

such authority why waste time chanting Gayathri Mantra and instead enjoy life in 

the midst of beauty of nature freely without fear? The continuous flattery from 

Lord Brahaspathi  fully corrupted the mind of the Asura and in excitement he 

forgot to chant the Mantra and began enjoying life openly. 

 

Goddess Parvathi who was waiting for such an opportune time to emerge took the 

shape of a charming woman and began to wander in the garden of Arunasura. 

Arunasura who was strolling in the garden enjoying the beauty happened to see 

the Goddess in disguise as beautiful woman  and attracted with her beauty desired 

to marry her. Enamored by her beauty as he attempted to grab her, she began to 

run away. Arunasura too chased her and when they ran towards a hill nearby she 

disappeared inside a rock cave where a big heave of forest bee was there. 

Arunasura who chased her, attempted to pull her out from the cave without 

knowing that a big heave of ferocious forest bees was there, and in the act 

disturbed the beehive. On being disturbed the furious bees flew out of the cave 

and attacked Arunasura stinging him angrily all over the body. Arunasura in deep 

pain failed to chant Gayathri Mantra and instead screamed for help when the Devi  

who was also in the form of a big, furious bee  came out and stung him repeatedly 

till he died.  

 

 



The birth of the temple  

After stinging Arunasura to death, the Devi continued to angrily swam in the area. 

In order to calm down her anger the Celestials led by Jabali performed Abishekam 

(holy bath) in the same place to an idol of Devi with tender coconut and prayed 

her to cool down. Acceding to their request she cooled down and emerged in the 

form of a Shiva Ling in the midst of the river Nandini. Thus divine Nandini too was 

relieved of her curse over to get back her original form though the river continued 

to flow there in her name. Several years later a temple came up in the same place 

where Durga Parameswari is worshipped in the name of Kateel Durga 

Parameswari.  

 

Katee means waist portion and La means earth, the name of the place where Devi 

emerged exposing only half her body in the form of a Shiva Linga (When the Linga 

emerged from the river half of it was submerged in the water i.e up to waist 

portion) came to be called Kateela and with passage of time the temple came up 

to be known as Kateel. 

 
 
 
 
 

 


