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»Jaya is
no more«
Jaya, eller som han egentligen hette
Satchidanand Shatrughna Upadhyay, finns inte mer på
denna jord. Torsdag 12 oktober 2018 dog han i sviterna
av en omfattande infektion på ett sjukhus i Ranchi i
Indien. Saknaden efter honom är mycket stor. Vi vet att
han hade så många vänner över hela världen, men inte
minst i Sverige och Norge. Därför har vi valt att sprida
detta extra medlemsbrev.
Vi minns honom som en varm, klok,
inspirerande och glad människa med
ett skarpt intellekt och stor människokärlek. Han var fylld av livsvisdom som
tillsammans med hans analyser av samhällsutvecklingen innebar praktiska
åtgärder av olika slag. Dessa förbättrade
kraftigt livsvillkoren för så många mindre bemedlade människor i byarna runt
hans älskade Jagriti Vihara – hans stora
livsverk.
Rajesh Prashant, som är en av ledarna

på Jagriti Vihara, var den som förmedlade dödsbudet till Sverige med orden
”Jaya is no more”. Bara tre veckor tidigare hade de träffats i Åby, där Jaya
bodde under sina dagar i Sverige. Visst
var Jaya svag redan då, men visade med
glädje upp allt vackert i det närbelägna
Norrköping. Det är där kortet är taget.
På bilden finns också Ove Gustafsson
med. Han är en av medlemmarna i
JVV:s styrelse och får, tillsammans med
Rajesh, stå som uttryck för en framtids-

Vid Jayas sista vistelse i Sverige i höst, var också Rajesh på
besök. Tillsammans med Ove Gustafsson och Maria Marnell
besökte han Jaya i Åby. Några dagar senare återvände Jaya till
Indien och avled efter en kort tid på sjukhus i Ranchi.
Bilden: Jaya, Ove och Rajesh. Foto: Maria Marnell.

tro. Den skulle kunna formuleras så:
»Jaya is no more, men JVV består«. Låt
oss fortsätta att stödja det stora projektet Jagriti Vihara, som gått från en
tanke i Jayas huvud till en verklighet i
dag – och i morgon!

Jayas liv skildras i ett kapitel i den
skrift om Jagriti Vihara, som just nu är
under tryckning. Den finns också att
läsa på vår hemsida www.jvv.se

