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Bhagvan Narsingh is een incarnatie van Vishnu Bhagvan.
In de Bhagvad Gita zegt Shri Krishna Bhagvan:

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्यत्ु थानमधर्मस्य तदात्मानं सज
ृ ाम्यहम ्॥

Telkens wanneer de beoefening van religie (Dharma) ergens in verval raakt en goddeloosheid de
overhand neemt, o afstammeling van Bharata, op dat moment daal Ik Zelf neer.

परित्राणाय साधन
ू ां विनाशाय च दष्ु कृताम ्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि यग
ु े यग
ु े॥
Om de toegewijden te bevrijden en kwaadaardige personen te verdelgen en ook om de religieuze
principes (Dharma) te herstellen, verschijn Ik Zelf, tijdperk na tijdperk.
Zo heeft Vishnu Bhagvan ook de gedaante aangenomen van Narsingh

Jay en Vijay als oorzaak
Sanak, Sanandan, Sanatana en Sanatkumar zijn vier Rishi's (ze worden Sanakadik Rishi's/wijzen
genoemd), ze leven altijd in de vorm van kleine kinderen en zijn zonen van Brahma. Ze kunnen uit
eigen beweging overal ter wereld gaan. Eens ontstond hun verlangen om Bhagvan Vishnu te zien,
dus gingen zij naar zijn verblijfplaats (Vaikuntha loka). Bij de poort van Vaikunth waren er twee
poortwachters genaamd Jay en Vijay. Jay en Vijay stopten de Sanakadik-wijzen bij de deur en
weigerden hen binnen te laten gaan.
Heer Vishnu en Lakshmi ji kwamen bij de poort om Sanakadik te ontmoeten en hen te
verwelkomen.
Vanwege de weigering hadden de Rishi's de poortwachters al vervloekt dat zij Rakshas
(demonen) zullen worden.
Heer Vishnu zei tegen de Rishi's, dit zijn Jay en Vijay mijn poortwachters. Beiden hebben een
misdaad begaan door u te beledigen in hun arrogantie. U bent mijn geliefde toegewijden en zij zijn
mij ongehoorzaam geweest door u ongehoorzaam te zijn. Ze hebben de Rishi's veracht en ik
beschouw dit als mijn eigen minachting. Ik bied mijn excuses aan namens Jay en Vijay.
De woede van de Sanakadik-wijzen kalmeerde onmiddellijk met deze woorden van Bhagvan
Vishnu. U geeft zoveel respect aan Brahmanen/Rishi's voor het handhaven van de waardigheid
van religie/Dharma. We hebben deze onschuldige poortwachters vervloekt, terwijl zij hun plicht
vervulden. Wij bieden onze excuses hiervoor aan.
Deze poortwachters verzochten Bhagvan hen te bevrijden van de vloek als je denkt dat het
gepast is. "
Toen zei Bhagvan Vishnu: Ik wil het woord van de Brahmaan niet onwaar maken, ondanks het feit
dat ik almachtig ben, omdat het in strijd is met religie/Dharma. De vloek die is uitgesproken is
voortgekomen uit mijn inspiratie. Toen zei Sanakadik dat Jay en Vijay drie geboorten zullen krijgen
als Rakshas. Dan zullen ze vrij zijn van de vloek.
Jay en Vijay werden geboren in hun eerste geboorten als Hiranyakashipu en Hiranyaksha. Heer
Vishnu doodde Hiranyaksha met de Varaha-avatar en doodde Hiranyakashipu met Narsingh
Avatar. Bij de tweede geboorte werden beiden geboren als Ravana en Kumbhakarna en vermoord
door Rama Avatar. Bij de derde geboorte werden zij geboren als zowel Shishupala als Dantavakra
en werden zij gedood door de incarnatie van Shri Krishna en uiteindelijk werden zij bevrijd van de
vloek.
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Narsingh
Toen Hiranyaksha werd vermoord, was zijn broer Hiranyakashipu erg verdrietig en kwaad. Hij
werd een fervent tegenstander van Bhagvan Vishnu. Hij mediteerde hard met het doel
onoverwinnelijk te worden. Hij ontving de vruchten van zijn meditatie en boetedoeningen met de
volgende zegen van Brahma:
Je zal onoverwinnelijk zijn voor alle door mij geschapen wezens, waaronder mensen, dieren en de
Devta's. Je zal niet overdag en ook niet in de avond doodgaan. Ze zal ook niet door een wapen
worden gedood en niet binnen of buiten een huis worden gedood. Je zal ook niet in de lucht en op
de grond doodgaan. Hij waande zich hierdoor onsterfelijk.
De heerschappij van Hiranyakashipu was erg hard. Hij gaf zware straffen aan degenen die God
aanbaden. Een ieder was bang voor zijn heerschappij en niemand durfde hem tegen te spreken.
De tirannie van deze demonenkoning nam met de dag toe.
De Devta's richtten zich tot Bhagvan Vishnu met het verzoek een oplossing hiervoor te vinden. De
oplossing kwam in de gedaante van Prahlada, een zoon van Hiranyakashipu.
Prahlada had alle kennis van de Vedas ontvangen van de Rishi's reeds tijdens de zwangerschap
van zijn moeder. Prahlada erkende na de geboorte het gezag van zijn vader niet. Van kinds af aan
was hij toegewijd aan de aandacht van de Heer. Hij was de ultieme toegewijde van Bhagvan
Vishnu. Van tijd tot tijd onderwees hij ook religie en Dharma aan de demonen en kinderen.
Hiranyakashipu was erg boos toen hij de naam en weldaden van Bhagvan Vishnu aan de
demonen en kinderen hoorde prediken. Hij nodigde Prahlada uit voor zijn rechtbank. Prahlada
stond nederig voor zijn vader, de demonenkoning. Toen hij hem zag, schold de demonenkoning
uit: 'Dwaas! Je bent erg uitdagend. Op wiens kracht heb je gehandeld tegen mijn bevelen? '
Hierop zei Prahlada: 'Vader! Van Brahma tot de strohalm, alle kleine en grote, variabele schepsels
worden door Vishnu bestuurd. Het is God die deze wereld met zijn krachten schept, beschermt en
vernietigt. Laat de arrogantie en het denken dat je onsterfelijk bent van je los, laat de materie los
en maak je geest vrijgevig voor iedereen. Niets is groter en machtiger dan Bhagvan Vishnu.’
Bij het horen van Prahlada's woorden beefde Hiranyakashipu's lichaam van woede. Hij zei tegen
Prahlada 'Als uw God overal is, waarom ziet u hem dan niet in deze pilaar? ' Door dit te zeggen
en geprikkelt van woede, sprong hij zelf met een zwaard van de troon. Hij sloeg heel hard op de
pilaar. Op dat moment verscheen Bhagvan Narsingh als half mens (NAR), half leeuw (SINGH)
vanuit die pilaar.
De helft van zijn lichaam was van een leeuw en de helft van een mens. In een oogwenk nam
Narsingh Hiranyakashipu op zijn dijen en scheurde zijn borst met zijn nagels en maakte een einde
aan zijn leven en beschermde zijn geliefde toegewijde Prahlada.
Narsingh bracht Hiranyakashipu op de drempel van zijn paleis, dus niet binnen, niet buiten. Het
was niet overdag en ook niet 's avonds; Hij gebruikte zijn nagels om hem te doden dus geen
wapen; Hij was geen mens, geen dier en geen Devta; Hij was geen schepping van Brahma, maar
een incarnatie van Vishnu.
Zoals tot elke incarnatie bidt men tot Narsingh Bhagvan om zich te zuiveren van alle negatieve
energieën (demonen), zowel lichamelijk als geestelijk en om een goed, gelukkig en gezond leven
te leiden.
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