
                         

อนุตราจารยชิงไห
กับการเดินทางไปชวยเหลือเพื่อนมนุษย

(รูป: ไอโวรี่ โคสต แอฟริกา 2538)
ความรักและความหวงใยตอเพื่อนสัตวโลก

ของทานอนุตราจารยชิงไหที่มีกับครอบครัวซึ่ง
ประกอบไปดวยสุนัข 10 ตัว และนก 22 ตัว

รูปถายกับสุนัขของทานที่ชื่อวา เบนนี่และนก
คาดูลา (รูป: ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา 2544)

ในป 2534 และ 2535
ทานอนุตราจารยชิงไห
ไดไปบรรยายที่องคการ
สหประชาชาติ ณ กรุง
นิวยอรก สหรัฐอเมริกา
และอีกครั้งที่กรุงเจนิวา
สวิตเซอรแลนด ในป 2536
(รูป: องคการสหประชาชาติ
นิวยอรก สหรัฐอเมริกา 2535)

“ทานเปนแสงแหงผูยิ่งใหญ นางฟาแหงความเมตตาที่มีใหกับเราทุกคน”
  ~แฟรงค เอฟ ฟาซิ นายกเทศมนตรีเมืองฮอนโนลูลู ฮาวาย (2536)

อนุตราจารยชิงไห เปนครูทางจิตวิญญาณผูมีชื่อเสียงของ
โลก  ศิลปนและนักมนุษยธรรม ซึ่งการชวยเหลืออันเปยมไปดวยความ
รักของทาน แผขยายเหนือขอบเขตทางวัฒนธรรม ทานอนุตราจารยชิง
ไหเกิดที่เอาหลาก )เวียตนาม (ตอนกลาง ไดรับการศึกษาที่ยุโรป และ
ทํางานใหกับสภากาชาดที่นั่น ในเวลาตอมา ทานตระหนักวา มีความ
ทุกขอยูทุกหนแหงทั่วโลก และความปรารถนาอันแรงกลาในการคนหา
หนทางดับทุกขนั้น กลายเปนเปาหมายสูงสุดในชีวิตของทาน  ในเวลา
นั้นอาจารยไดแตงงานกับแพทยชาวเยอรมันอยางมีความสุข และแมวา
มันจะเปนการตัดสินใจที่ยากลําบากสําหรับพวกเขาทั้งสอง สามีของ
ทานเห็นดวยกับการแยกจากกัน ทานอาจารยจึงออกเดินทางคนหาการ
รูแจงทางจิตวิญญาณ  ในที่สุดบนเทือกเขาหิมาลัยที่อินเดีย ทานก็
ไดรับการถายทอดธรรมแหงแสงและเสียงภายในจากอาจารยที่แทจริง
ทานหนึ่ง ซึ่งตอมาทานเรียกสิ่งนี้วาธรรมวิถีกวนอิม หลังจากการ
บําเพ็ญเพียรอยูชวงหนึ่ง ทานก็บรรลุการรูแจงอันยิ่งใหญ

ในไมชาหลังจากที่ทานอาจารยกลับจากหิมาลัย ดวยการรองขออยาง
แรงกลาจากผูที่อยูรอบตัว ทานอนุตราจารยชิงไหไดถายทอดธรรมวิธี
กวนอิมใหกับผูอื่น และใหกําลังใจพวกเขาที่จะคนหาความยิ่งใหญแหง
สวรรคภายในตนเอง

ในไมนาน ไดมีการเชิญทานอนุตราจารยชิงไหไปบรรยายธรรมเทศนา
ในที่ตาง ๆ ในอเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา หัวใจอัน
เปยมไปดวยความเมตตาของทานอนุตราจารยชิงไหไดสะทอนในความ
หวงใยที่มีใหกับผูดอยโอกาสในสถานการณตาง ๆ รายไดจากงาน
ศิลปะของทานอาจารย ทําใหทานสามารถชวยเหลือลูก ๆ ของพระเจา
ผูที่อยูในความยากลําบาก

มากมายเกีย่วกับอารมณและความคิดของสัตวเพื่อนรวมโลกผูทรง
คุณคาของเรา โดยเนนถึงจิตวิญญาณอันงดงามและความรักอันไร
เงื่อนไขของพวกเขา

ดวยความประสงคที่จะขอบคุณ ผูที่การกระทําและอิทธิพลของพวกเขา
ทําใหเกิดการพัฒนาที่ดีงามขึ้นในโลก  ทานอนุตราจารยชิงไหไดกอตั้ง
รางวัลภาวะผูนําโลกที่สองแสงขึ้นในเดือนมีนาคม 2549 ตั้งแตบัดนั้น
เปนตนมา ทานไดกอตั้งรางวัลอันทรงเกียรติอื่น ๆ เชน รางวัลเมตตาแหง
โลกที่สองแสง รางวัลวีรบุรุษแหงโลกที่สองแสง รางวัลความซื่อสัตยแหง
โลกที่สองแสง รางวัลการพิทักษโลกที่สองแสง รางวัลอัจฉริยะภาพแหง
โลกที่สองแสง และรางวัลการประดิษฐแหงโลกที่สองแสง เกียรติยศ
เหลานี้มอบใหกับบุคคล ประเทศ และองคกร ตาง ๆ ตัวอยางเชน 
ประธานาธิบดีคนที่สองแหงสาธารณรัฐสโลเวเนีย ดร.จาเนซ เดอรนอฟ
เซค ดร.เจน กูดดอลล และมูลนิธิ Save the Children ผูมีผลงานอัน
สมควรแกการยกยอง ซึ่งไดสรางความสมานฉันท ความงดงาม และ
ความยั่งยืนบนโลกของเรา

ทานอนุตราจรยชิงไห เปนหนึ่งในผูริเริ่มที่โดดเดนในสังคมปจจุบันของเรา 
ในการแสดงความหวงใยเกี่ยวกับอากาศเปลี่ยนแปลงอยางกลาหาญ
และมีปญญา ที่จริงแลว เปนเวลามากกวา 20 ป ที่ทานไดกลาวถึงการ
รักษาสิ่งแวดลอม ทานไดริเริ่มการรณรงค ทางเลือกใหมในการดํารงชีวิต 
และ SOS ภาวะโลกรอน เพื่อสงเสริมวิถีการใชชีวิตที่ดี ที่ปราศจาก
ผลิตภัณฑจากสัตว    “เปนมังสวิรัติ เปนโลกสีเขียว เพื่อโลกของเรา” นั้น 
ในตอนนี้เปนคําขวัญที่เปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง ซึ่งริเริ่มโดยทานอนุ
ตราจารยชิงไห 

ในยุคสมัยของเรา ทานอนุตราจารยชิงไห เปนผูอุทิศตนอยางแทจริง และ
ชวยเหลือชาวโลกอยางไมเหน็ดเหนื่อย เพื่อสรางอนาคตอันสดใสใหกับ
ดาวเคราะหอันเปนที่รักของเรา
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การบรรเทาความทุกขยากของมนุษย นั้นไมเคยมีความจําเปนเทากับชวงเวลาปจจุบันนี้  ที่จริงแลว นี่คือ
เหตุผลที่อยูเบื้องหลังการคนหาการรูแจงของทานอาจารย ตลอดหลายปที่ผานมา ทานไดเดินทางอยางไม
เหน็ดเหนื่อย เพื่อชวยเหลือผูที่ตองการความชวยเหลือ การทํางานดานการกุศลของทานนัน้อยูเหนือ
พรมแดน เพื่อเขาถึง ผูที่อยูในเรือนจํา คนชรา ผูพิการทางสมอง ผูปวย คนยากจน คนไรที่อยูอาศัย ทหาร
ผานศึก และผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความเมตตาของทาน ไดสัมผัสหัวใจนับลานดวงทั่วโลก และ
ไดเปนแรงบันดาลใจใหกับผูอื่นทีจ่ะกอตั้งสมาคมนานาชาติ ดวยตัวอยางอันมีผูอื่นเปนท่ีตั้งของทาน
อาจารย

ดวยการนั่งสมาธิ ทานไดตระหนกัถึงความสามารถพิเศษในตัวของทานมากมาย ซึ่งทานไดแสดงออกผาน
งานสรางสรรคทางศิลปะ  เชน ภาพวาด เพลง บทกวี และเครื่องประดับ และการออกแบบแฟชั่น ทานอนุ
ตราจารยชิงไห ไดชวยเหลือผูทุกขยากดวยรายไดจากผลงานทางศิลปะของทาน ตอไปนี้คือการสรุปอยาง
ยอ งานดานการบรรเทาสาธารณภัยและดานมนุษยธรรมของสมาคมนานาชาติอนุตราจารยชงิไห

งานดานมนุษยธรรมทั่วโลก
บางสวนของทานอาจารย

“สิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกนี้
ไมวาเราจะมีภารกิจหนาที่ใด

ก็คือการรักกันและกัน”
~อนุตราจารยชิงไห

ประเทศไทย 10 กันยายน 2538

การบรรเทาสาธารณภัยทั่วโลก–น้ําทวม แผนดินไหว ไฟไหม (ม.ิย.-ธ.ค. 2551)
แผนดินไหวที่จังหวัดสิชวน และยูนนาน (พ.ค.-ก.ค. 2551)
พายุไซโคลนนากิสที่พมา (พ.ค. 2551)
การบรรเทาภัยพายุเฮอริเคนโนเอล ที่ไฮติ โดมินิกัน รีพับบลิก
   คิวบา เม็กซิโก (พ.ย.-ธ.ค.2550)
การบรรเทาอุทกภัยที่เกาหลีเหนือ (ส.ค.-พ.ย. 2550)
การบรรเทาภัยพิบัติแผนดินไหวที่เปรู (ส.ค. 2550)
ไอ อาร ซี / องคกร Not on Our Watch – สหรัฐอเมริกา
   การชวยเหลือดานมนุษยธรรมดารเฟอร (มิ.ย. 2550)
องคการที่อยูอาศัยมนุษยชาติของสหรัฐฯ เพื่อสรางบานที่คาใชจายไมสูงนักใหกับผูยากไร (ก.พ. 2550) 

การบรรเทาภัยพายุไตฝุนทุเรียนที่ฟลิปปนส (พ.ย.-ธ.ค. 2549)
   องคการสันติภาพและการพฒันาฟเดลรามอส
   การสัมมนาบิชอฟคาธอลิกแหงฟลิปปนส
   มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแหงฟลิปปนส
   เอิรธเซฟเวอร ดรีม เอนแซมเบิ้ล
   มหาวิทยาลัยเซนตพอล
   สถาบันฟลิปโนแหงศิลปะและวิทยาศาสตรโคมิกส 
   คณะกรรมการภาษาฟลิปโน
การบริจาคเพื่อชวยเหลือผูลี้ภัยชาวอาเซอรไบจาน (พ.ย. 2549)
การชวยเหลือศูนยยุวชนคาเมง แหงบุรุนดิ (ก.ย. 2549)
ศูนยชวยเหลือสัตวแหงโมร็อคโค ฮานาน อับเดลมุตตาลิบ (ก.ย. 2549)

(จํานวนเงินดอลลารเหรียญสหรัฐฯ)       
มากกวา $1,000,000 

$328,600
$126,000
$73,800

$76,700
$70,100

$200,000

$20,000
$430,000

$22,000
$30,000
$10,000
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การบริจาคใหกับองคกรการกุศลตาง ๆ ของเอาหลาก (เวียตนาม) (มิ.ย. 2549) 
   มูลนิธิเด็กตาบอดเวียตนาม
   Giving It Back to Kids
   การชวยเหลือเพื่อเด็กแหงเวียตนาม
   มูลนิธิอวัยวะเทียมใหกบัผูดอยโอกาส
   โครงการชวยเหลือเด็กแหงเวียตนาม
   การบรรเทาภัยแหงเวยีตนาม
การขุดบอน้ําที่เคนยาเพื่อบรรเทาภัยแลง (เม.ย.-ต.ค. 2549)
การบรรเทาภัยแผนดินไหวที่แคชเมียรและปากีสถาน (ต.ค. 2548)
การบรรเทาภัยพายุคาทรินา – สหรัฐอเมริกา (ส.ค. -ก.ย. 2548)
การบรรเทาอุทกภัยที่บัลกาเรีย (ส.ค. 2548)
แบนดเอดทรัสตการกุศล – สหราชอาณาจักรอังกฤษ (พ.ค. 2548)
การบรรเทาภัยอุทกภัยที่คอสตาริกา (ม.ค. 2548)
การบรรเทาภัยซึนามิที่อินโดนีเซียและศรีลังกา (ธ.ค. 2547-ก.พ. 2548)
การบรรเทาภัยแผนดินไหวที่อิหราน (ธ.ค. 2546)
ชาวเขาในที่หางไกลที่ประเทศไทย (พ.ย. 2546)
การบรรเทาภัยพายุไตฝุนเมมิที่เกาหลีใต (ก.ย.-พ.ย. 2546)
การซื้อเมล็ดพันธุพืชใหกับชาวนาที่อินเดียตอนเหนือ (มิถุนายน 2546)
การบรรเทาภัยแผนดินไหวที่แอลจีเรีย (พ.ค. 2546)
การบรรเทาภัยอุทกภัยที่อารเจนตินา (เม.ย. และ พ.ย. 2546)
ผูลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน (ต.ค. 2544)
การบรรเทาภัยพิบัติ 11 กันยายน สหรัฐอเมริกา (ก.ย. 2544)
โรคไขเลือดออก ผูดอยโอกาส และการชวยเหลือเด็กกําพราที่เอลซาลวาดอร (ต.ค.-พ.ย. 2543)
การเดินทางไปชวยเหลือดานมนุษยธรรมที่แอฟริกาใต (ธ.ค. 2542)
   สภาศาสนาโลกเพื่อชวยเหลือเด็ก ๆ ที่เดอรบาน
   กลุมนักเตนเซอรยาลังกา
   นักเตนเด็กซูลู
   เด็กแหงสวรรคโจฮานเนสเบิรก
   ชาวโฆษะเพื่อเสริมสรางระบบการสงน้ํา
การบรรเทาภัยแผนดินไหวที่ฟอรโมซา (ไตหวัน) (ก.ย. 2542)
การบรรเทาภัยแผนดินไหวที่ตุรกี (ส.ค. 2542)
เหยื่อประสบภัยสงครามที่โคโซโว ผานสภากาชาดสากล (มิ.ย.-ส.ค. 2542)
การเดินทางไปชวยเหลือดานมนุษยธรรมที่อารเมเนีย (พ.ค. 2542)
   บานแหงบทเพลง โคมิตาส
   เมืองเยเรวาน
   ศูนยวัฒนธรรมการกุศลเฮเวอร
   เมืองจุมรี่
   บานเด็กแหงจุมรี่
   บานและอินเตอรเน็ทคนชราแหงจุมรี่
   เด็กกําพราวานาซอร
   Aznavour Pour LiArmenia Vanadzor
   บานเด็กพิเศษแหงเยเรวาน
   โบสถเอทเมียดซินอันศักดิ์สิทธิ์

US$65,000

$96,100
$202,400
$92,700
$20,000

$100,000
$41,000

$135,500
$70,000
$2,000

$49,900
$29,900

$153,400
$29,000

$100,000
$361,000
$75,700

$161,800

$439,000
$135,000
$100,000
$250,000
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งานดานมนุษยธรรมทั่วโลก
บางสวนของทานอาจารย

การอนุรักษดินและการสรางปาที่ฟลิปปนส (ก.พ. 2542)
คอนเสิรตการกุศล โดกใบเดียวกันแหงสันติดวยเสียงดนตรี ณ หอประชุม ชไรน
ลอสแองเจลลีส แคลิฟอรเนีย สหรัฐ (ธ.ค. 2541)
   โรงพยาบาลเด็กเซนตจูดการวิจัย
   มูลนิธิเด็กสตารไลท
การบรรเทาภัยพายุเฮอรริเคนมิช ฮอนดูรัส (พ.ย.- ธ.ค. 2541)
การบรรเทาภัยแหงแลงที่ซูดาน ใหกับเหยื่อสงครามผานสภากาชาดสากล (ก.ย. 2541)
อเมริแคร – สหรัฐอเมริกา (เม.ย.2541)
การบรรเทาภัยพายุหิมะที่แคนาดา (ม.ค. 2541)
คอนเสิรตการกุศล การเดินทางสูดินแดนอันสุนทรีย ณ หอประชุมดาร
วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา (ธ.ค.2540)
   กระทรวงทหารผานศึก สหรัฐอเมริกา
   มูลนิธิเด็กเวียตนาม
การบรรเทาอุทกภัยที่ชิลี (ก.ค.2540)
ผูประสบภัยสงครามที่รวานดา (เม.ย. 2540)
กลุมการกุศลบรรเทาภัยฤดูหนาว– ฟอรโมซา (ไตหวัน) (พ.ย.-ธ.ค.2539)
การบรรเทาอุทกภัยน้ําทวม ที่เวเนซุเอลา (มิ.ย.-ส.ค. 2539)
การบรรเทาสาธารณภัยทอรนาโดที่บังกลาเทศ (มิ.ย. 2539)
การบรรเทาภัยแลงที่เกาหลีเหนือ ขาวสาร 2,000 ตัน (มิ.ย. 2539)
กลุมการกุศลและรัฐบาล – โดมินิกา (มี.ค. 2539)
กลุมการกุศลที่สหราชอาณาจักรอังกฤษ (ส.ค. 2548)
   สมาคมเพื่อการปองกันความรุนแรงตอเด็กแหงชาติ
   แอคชั่นเอด
   กองทุนสัตวปาโลก
การบริจาคใหกับเชชนิยาและบอสเนีย ใหกับผูลี้ภัยสงคราม (ก.พ. 2538)
การบรรเทาภัยแผนดินไหวที่ญี่ปุน ที่โกเบและโอซากา (ม.ค. 2538)
ขาวสาร 6,000 ตัน ใหกับกัมพูชาเพื่อบรรเทาภัยแลง (ธ.ค. 2537-ก.พ. 2538)
การบรรเทาอุทกภัยมิดเวสต (ก.พ.-มี.ค.2537)
   อิลลินอยส มิซซูรี่ ไอโอวา มินิโซตา แคนซัส วิสคอนซิน 
การวิจัยทางการแพทยสําหรับโรคมะเร็ง และโรคเอดส –สหรัฐอเมริกา (ม.ค. 2537)
การบรรเทาภัยพิบัติไฟไหมที่แคลิฟอรเนียตอนใต สหรัฐอเมริกา (พ.ย. 2536)
กลุมปฏิบัติธรรม – ยูกานดา (พ.ค. 2536)
การบรรเทาอุทกภัยที่เอาหลาก (เวียตนาม) ที่จังหวัด ลองอาน (ธ.ค. 2534)
การบรรเทาภัยน้ําทวมที่จีน (ก.ค. 2534)
การบรรเทาภัยภูเขาไฟปนาตูโบและน้ําทวมที่ฟลิปปนส (มิ.ย.-ต.ค. 2534)
วัดที่เอาหลาก (เวียตนาม) – เยอรมัน (ก.ค. 2533)
คายลี้ภัยเอาหลาก (เวียตนาม) – ฮองกง (2533-2536)
การบริจาคใหกับครัวเรือนยากไร วัด ตาง ๆ รัฐบาลทองถิ่น
และองคกรชุมชนที่ฟอรโมซา (ไตหวัน) (2532-2536)

และมีอีกมากมาย...

US$100,000
$250,000

$28,800
$99,900

$100,000
$42,300

$200,000

$30,000
$100,000
$767,700
$33,400
$10,000

$526,300
$55,000
$15,000

$100,000
$124,700

$1,632,800
$450,000

$100,000
$64,100
$55,000

$220,500
$331,200
$734,400
$320,000
$288,195
$366,282
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อนุตราจารยชิงไห

 รางวัลและเกียรติยศ

ดวยจิตวิญญาณแหงการให ทานอนุตราจารยชิงไหสรรเสริญคุณธรรม
แหงการรวมมือกันบนพื้นฐานของความรักและมิตรภาพที่แทจริง

ทานอนุตราจารยชิงไหไดใหมากมายแกโลกนี้ ทั้งทางจิตวิญญาณและ
ทางวัตถุ  แมวาทานจะไดไมเสาะหาชื่อเสียง เพื่อเปนการรับรูถึงการ
ชวยเหลืออันไรอัตตาของทาน ตัวแทนจากรัฐบาลและองคกรเอกชน
ทั่วโลก ไดมอบรางวัลอันทรงเกียรติใหแกทานอนุตราจารยชิงไห ใน
หลาย ๆ โอกาส

หนึ่งในนั้นคือรางวัลสันติภาพ กูซี่ (2549)
รางวัลเทลลี่ซิลเวอร อันดับหนึ่งประจําป ครั้งที่ 27
ประกาศนียบัตรเกียรติยศสัปดาหแหงเสียงดนตรี ลอสแองเจลลิส (2545)
รางวัลผูนําทางจิตวิญญาณของโลก (2537)
รางวัลมนุษยธรรมแหงชาวโลก (2537)

นอกจากนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ และ วันที่ 25 ตุลาคมไดรับการ
ประกาศโดยเจาหนาที่รัฐบาลของสหรัฐใหเปนวันอนุตราจารยชิงไห 
การชวยเหลืออันอุทิศตนของทานที่มีใหกับโลกนี้ยังดําเนินตอไปจนถึง
ทุกวันนี ้ ซึ่งมีหัวใจที่ซึ้งในพระคุณนับลานดวงทั้งในกลุมผูนํา และ
ประชาชนทั่วไป

มอบใหกับทานอนุตราจารยชิงไห
โดยกลุมมังสวิรัติยุวชนอินเดีย (วายไอวี)

เพื่อเปนเกียรติสําหรับสาสนแหงความเมตตา
และการไมใชความรุนแรงตอสัตวของทาน

2551 รางวัลมาฮาเวอร
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2549 รางวัลสันติภาพกุซี่

ประธานาธิบดีกลอเรีย มาคาพากาล-อารโรโย แหงฟลิปปนส
มอบรางวัลอันทรงเกียรติสันติภาพกุซี่ ใหกับทานอนุตราจารยชิงไห

รางวัลนี้เทียบเทารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพฝงตะวันออก
ในการเปนตัวอยางแหงมนุษยธรรมและการชวยเหลือเพื่อนมนุษย

2549 รางวัลเทลลี่

รางวัลเทลลี่ซิลเวอรอันดับหนึ่ง ใหกับรายการ
“ผูแสวงหาสันติสุข” รายการโทรทัศนที่สหรัฐอเมริกา 
นําเสนอบทกวีของทานอนุตราจารยชิงไห

2546 ถวยรางวัล
จักรพรรดิชุนสีทองและ

เหรียญรางวัลจักรพรรดิชุน

มอบโดยมหาวิทยาลัยนานาชาติจักรพรรดิชุน
แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตงตั้งใหทานอนุตราจารย
ชิงไหเปนคณบดีกิตติมศักดิ์ และพิธีเปดรูปปน
โลหะของทานอาจารย

2545 ผูไดรับเกียรติใน
สัปดาหดนตรีลอสแองเจลลิส

สัปดาหดนตรลีอส แองเจลลีส และเมืองลอส แองเจลลิส 
แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา สําหรับการสรางสรรคงานดาน
ศิลปะใหกับโลกดนตรี ดวยโลคริสตัลและใบประกาศเกียรติ
คุณจากนายกเทศมนตรีเมืองลอสแองเจลลิส เจมส ฮาหน

2542 การชื่นชม
จากรัฐบาลอารเมเนีย

นายกเทศมนตรีแหงเยเรวาน ซุเรน อับบราฮามยาน พรอมกับสมาชิก
รัฐสภาหญิง นาเดซธา มอบใบประกาศเกียรติคุณ และเหรียญเงินสําหรับ

กิจกรรมการกุศลของทานอนุตราจารยชิงไหที่อารเมเนีย

รัฐมนตรีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแหงอารเมเนีย พาเวล คาลเทคชาน (ซาย)
มอบแจกันทําจากหินล้ําคาของประเทศ ซึ่งมีรูปปนของทานอนุตราจารยชิงไหบนนั้น

2538 รางวัล
แหงการสรางชาติในกัมพูชา

นายกรัฐมนตรีคนแรกและคนที่สองของ
กัมพูชาไดมอบรางวัลแหงการสรางชาติ
ในกัมพูชาใหกับทานอนุตราจารยชิงไห
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2537 เหรียญ
พารากอนการกุศล

มอบโดย ดร.เรเน จี ซานตอส ประธาน
กลุมยุวชนอิสระเอเชียแปซิฟก แหงฟลิปปนส

2537 รางวัลประชาชนโลก
แหงสันติภาพ

มอบใหกับทานอนุตราจารยชิงไห โดย ดร.ริชารด ชไนเดอร
กอตั้งโดยวิทยุเพื่อสันติภาพนานาชาติ และ
มหาวิทยาลัยแหงการศึกษาสากล ที่ปรึกษา

ดานใหกับองคการสหประชาชาติเศรษฐศาสตรและสังคม

2537 รางวัล
มนุษยธรรมนานาชาติ

มูลนิธิทุนการศึกษากิลเลอรโม
เมนโดซา และสถาบันสังคม
และการพัฒนาความเปนอยู
แหงฟลิปปนสเพื่อสรรเสริญ
ทานอนุตราจารยชิงไห

2537 รางวัล
ดวงดาวแหงชีวิตอันสูงสง

มอบใหกับทานอนุตราจารยชิงไห
จากรัฐบาลไทยและสื่อใหกับการชวยเหลือ

ที่โดดเดนที่มีตอมนุษยชาติของทาน

2537 รางวัลผูนําทางจิตวิญญาณแหงโลก
22 กุมภาพันธ วันอนุตราจารยชิงไห

มอบโดยนายกเทศมนตรีแหงอิลลินอยส ไอโอวา 
วิสคอนซิน แคนซัส มิซซูรี่ และมินิโซตา พรอมดวย

เลขาธิการทั่วไปแหงสมาคมการสื่อสารและวัฒนธรรม
สากล เชน ฮัง กวาง สําหรับการชวยเหลือผูประสบภัยน้ํา

ทวมในหกรัฐทางตอนกลางของสหรัฐอเมริกา
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2537 ใบประกาศเกียรติคุณ
และจดหมายแสดงความชื่นชม

หกรัฐทางตอนกลางของสหรัฐไดมอบใบประกาศ
เกียรติคุณใหกับทานอนุตราจารยชิงไห เพื่อแสด

งความยินดีที่ทานไดชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
ประธานาธิบดีในอดีตและปจจุบันของสหรัฐอเมริกา

ไดแสดงความยินดีกับทานอนุตราจารยชิงไห ที่ทานไดรับ
รางวัลผูนําทางจิตวิญญาณแหงโลก

2537 รางวัล
ผูนําดานมนุษยธรรมของโลก

มอบโดยบารบารา ฟนช ประธานสหพันธรัฐนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษย 
สหรัฐอเมริกา ทานอนุตราจารยชิงไหไดรับเชิญใหเปนหัวหนาที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ใหกับสหพันธรัฐนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษย

2536 รางวัล
เอกซคาลิเบอร

การแสดงความขอบคุณจากสมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน

2536 วันที่ 25 ตุลาคม
วันอนุตราจารยชิงไห

นายกเทศมนตรีแฟรงคฟาซิแหงฮอนโนลูลู ฮาวาย
สหรัฐอเมริกา ประกาศใหวันที่ 25 ตุลาคม 2536 เปนวัน
อนุตราจารยชิงไห นอกจากนี้ ทานอนุตราจารยชิงไหไดรับ
เกียรติใหเปนประชาชนกิตติมศักดิ์ และรูปปนเหมือน
ทําจากโลหะโดยตั้งแสดงอยางถาวรที่เมืองฮอนโนลูลู
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2536 พลเมืองกิตติมศักดิ์

ผูวาการรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา ฟฟ ไซมิงตัน
มอบสถานะพลเมืองกิตติมศักดิ์

ใหแกทานอนุตราจารยชิงไห

2536 รางวัล
แหงคุณความดี

นายกเทศมนตรี แฟรง จอรแดนแหง
ซานฟรานซิสโก แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา

มอบรางวัลสําหรับการชวยเหลือโลก
ดานมนุษยธรรมของทานอนุตราจารยชิงไห

2534 กุญแจเมือง

นายกเทศมนตรี อิมิล เอฟ  แดนคิ
แหง โบคาฟาตัน ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

มอบกุญแจเมืองแก ทานอนุตราจารยชิงไห

2534 ธงแหง
ความรูสึกซาบซึ้งใจ

ตัวแทนบานพักชาวฟลิปปนสและฟอรโมซา
โอแลนโด บี  ฟว และ หลิงหลิง หวัง มอบธง

แหงความรูสึกซาบซึ้งใจ แดทานอนุตราจารยชิงไห
ในงานการชวยเหลือผูประสบภัยภูเขาไฟพินาทูโบระเบิด

2534 กุญแจเมือง

นายกเทศมนตรี มิล ซี โลเปซ จูเนีย
แหงมะนิลา ฟลิปปนส มอบกุญแจเมือง

แกทานอนุตราจารยชิงไห

2534 แผนจารึก
แหงความชื่นชม

ศูนยชุมชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและบริการสังคม
ในมะนิลา ฟลิปปนส มอบรางวัลเปนเกียรติ
สําหรับการสงเสริมสิทธิมนุษยชน และสําหรับ
“ ความสําเร็จในการทําใหเกิดความเปน
หนึ่งเดียวกันของสากลโลก”

2534 แผนจารึกความขอบคุณ

มอบโดย ดร. เรนี จี ซานโตส ประธานสหพันธ
เยาวชนเสรีเอเซียแฟซิฟค แกทานอนุตราจารย
ชิงไห สําหรับความเปนผูนําดีเดนดานสันติภาพ
มิตรไมตรี และความเขาใจแทจริงในสวัสดิภาพ
ของผูลี้ภัยชาวเอาหลาก  (เวียตนาม)

2534 แผนจารึกความขอบคุณ

ผูสื่อขาวฟลิปปนสมอบรางวัล
แกทานอนุตราจารยชิงไห
สําหรับการสนับสนุนชวยเหลือ
อันนายกยอง ใหกับผูประสบภัย
ภูเขาไฟพินาทูโบระเบิด

รางวัลและเกียรติยศ  9
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ในการเดินทางเพื่อรอบโลกตามคํารองขอใหปาฐกถา
และงานทางดานมนุษยธรรมของทาน ตลอด 2 ทศวรรษ
ทานอนุตราจารยชิงไห เปนแขกผูทรงเกียรติใหกับบคุคล
กิตติมศักดิ์นับไมถวน จากอเมริกา สูเอเชีย ยุโรป ทั่วทุก
ทวีป  ทานไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากผูนําและ
ปจเจกชนนานาวัฒนธรรม

1. ดร.เซดนกา ซีบาเซก ทราตนิค
     ผูตรวจการสิทธิมนุษยชนของสโลเวเนีย (2551)
2. บารบารา แซจเนอเทย
     สมาชิกรัฐสภาของสโลเวเนีย (2551)

ป 2550 โรงภาพยนตรนานาชาติแหงยูเนสโก
สถาบัน (ไอทีไอ) เชิญทานอนุตราจารยชิงไห
เขารวมวันภาพยนตรโลกในปารีส วันภาพยนตรโลก
จัดขึ้นในวันที่ 27 มีค.ของทุกป ซึ่งสมาชิกที่มีชื่อเสียง
ของโลกภาพยนตรมารวมกัน เพื่อระลึกถึงพลังแหง
ภาพยนตรในการนําสันติภาพและความเปนน้ําหนึ่ง
เดียวกันมาสูโลก

ทานอนุตราจารยชิงไหกับ...
3. แมนเฟรด ไบฮารซ
     ประธานไอทีไอสากล
4. ราเมนดู มาจัมดาร  
     รองประธาน  ไอทีไอสากล
     ประธาน  ไอทีไอบังคลาเทศ
5. จอน-ปแอร กินแกน
     รองประธาน  ไอทีไอทั่วโลก
     ประธานสํานักงานภาคพื้นแอฟริกา
6. เจนนิเฟอร เอ็ม วัลโพล
      เลขานุการทั่วไปของ ไอทีไอสากล
7. เฟบเนีย วิลเลี่ยมส
      เฟบเนีย วิลเลี่ยมส ผูชนะรางวัลผูกํากับ ละคร
      และภาพยนตร ผูผลิตละครและละครเพลงของ บีบีซี
8. ซาอิด ซาเลม
      ผูจัดการโรงภาพยนตรแหงชาติ ของ สหรัฐอาหรับ อิมิเรตส
9. อาลี มาหดิ
      ประธาน ไอทีไอ ของซูดาน
10. ซามิรา มากหมัลแบฟ
      ผูชนะรางวัล ผูสรางภาพยนตรชาวอิหราน
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ดร. ชีก สุลตาน
บิน โมฮาเมด อัล-คาสิมิ ท่ีสาม
   ยูเนสโก ณ ประเทศ ฝรั่งเศส (2550)     

ซิซิลี กิโดต-อัลวาเรซแหงฟลิปปนส
ที่ปรึกษาประธานาธิบดี
ดานวัฒนธรรม
   เขาพบทานอนุตราจารยชิงไห
   ฟอรโมซา (ไตหวัน) (2550)      

ประธานาธิบดี กลอเรีย
มากาปากอล-อารโรโย
   เขารวมสนทนากับทานอนุตราจารยชิงไห
   ระหวางการรวมพิธีมอบรางวัล
  Gusi Peace Prize ที่ฟลิปปนส (2549)  

นักแสดงหญิงชาวอเมริกัน เจาของ
รางวัลชนะเลิศเอมมี่อวอรด สวูสซี เคิรซ  
และนักแสดงชายชาวอเมริกันเจาของ
รางวัลเอมมี่ และลูกโลกทองคํา
มารติน ชีน  
   มูลนิธิเด็กสตารไลท จัดงานกาลาดินเนอร 
   ประจําป ครั้งที่ 15 เดอะ เมจิก ออฟ สตาร   
  ไลท เพื่อหารายได  ที่ เบเวอรลี ฮิลส    
   แคลิฟอรเนีย สหรัฐฯ (2542)

เจาของรางวัลเอมมีอวอรดหลายครั้ง
ดานสื่อมวลชนดีเดน ฟล โดนาฮิว
   ร.พ.เด็กและวิจัยเซนตจูด จัดงานกาลา 
   ดินเนอร  การกุศลประจําป ครั้งที่ 19 
   ที่ เบเวอรลี ฮิลส แคลิฟอรเนีย สหรัฐฯ   
  (2542) 

ประธานาธิบดี ดร.เจเนซ เดอรนอฟเชค
   ไดรับรางวัลจากทานอนุตราจารยชิงไห
   รางวัลภาวะผูนําโลกที่สองแสง
   สโลเวเนีย (2550)    
    

อดีตวุฒิสมาชิกแหงประเทศฟลิปปนส 
เฮเฮอรซัน อัลวาเรซ
   ไดรับรางวัลจากทานอนุตราจารยชิงไห
   รางวัล ภาวะผูนําโลกที่สองแสง  
   ฟอรโมซา (ไตหวัน) (2550)

อดีตประธานาธิบดี ฟเดล วี รามอส
   ประเทศฟลิปปนส (2549) 

อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง    
อีเมลดา โรมูอาลเดซ-มารกอส
   ประเทศฟลิปปนส (2549) 

ครอบครัวชีน เจเนท ชีน และนักแสดง
ชายเจาของรางวัลเอมมี และรางวัลโลก
ทองคํา มารติน ชีน  และ นักแสดงชาย
เจาของรางวัลโลกทองคํา ชารลี ชีน
   ไดเชิญทานอนุตราจารยซิงไหไปที่    
   บานพักที่ มาลีบู แคลิฟอรเนีย
   สหรัฐอเมริกา (2542)

ทานอนุตราจารยชิงไหไดรวมงานเทศกาลไหวพระจันทร โดยมี
นักประพันธเพลง ชาวเอาหลาก (ชาวเวียตนาม) ธุโห (ขวา) และแพมดวย
(ซาย) ซึ่งไดสมญานามวาเปน “Beethoven” แหงเอาหลัก (เวียตนาม)
   แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา (1997)

www.GodsDirectContact.org
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สตีฟเวน ซีกัล ดารานักแสดง
ชาวอเมริกัน
   โรงพยาบาลเด็กเซนตจูดและการ   
   วิจัยจัดงานกาลาดินเนอรการกุศล  
   ประจําป ครั้งที่ 19 ที่เบเวอรลี ฮิลล
   แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา (2542)

นักบินอวกาศชาวอเมริกัน  บูซซ อัลดริน
เปนมนุษยคนที่สองที่ไดฝากรอยเทาไว
บนดวงจันทร
   มารวมงาน ค่ําคืนแหง 100 ดาราออสการ      
   งานกาลาดินเนอรประจําป ที่ เบเวอรลี ฮิลล
   แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา (2542)

สเตลลา สตีเฟนส ดาราหญิงชาว
อเมริกัน เจาของรางวัลลูกโลกทองคํา  
   มารวมงาน ค่ําคืนแหง 100 ดารา
  ออสการ งานกาลาดินเนอรการกุศล  
   ประจําป ที่ เบเวอรลี ฮิลล แคลิฟอรเนีย
   สหรัฐอเมริกา (2542)

เดวิด คารราดีน 
ดารานักแสดงอเมริกัน
   มารวมงาน ค่ําคืนแหง 100
  ดาราออสการ งานกาลาดินเนอร  
   ประจําป ที่ เบเวอรลี ฮิลล    
   แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา (2542)

ร็อด สไตเกอร ดารานักแสดงชาย
รางวัลตุกตาทอง
   มารวมงาน ค่ําคืนแหง 100 ดารา  
  ออสการ งานกาลาดินเนอร
   ประจําป ที่ เบเวอรลี ฮิลล
   แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา (2542)

ผูวาการชิราค เพโทรสยาน
   ไดตอนรับและพาทาน
   อนุตราจารยซิงไหเยี่ยมชม
    เมื่อคราวไปเยือน    
   สาธารณรัฐอารเมเนีย (2542)  

นายกเทศมนตรี มิกาเอล
วารดานยัน แหงเมือง จุมรี่
   รับบริจาคเงินจํานวน 100,000  
   เหรียญสหรัฐ จากทานอนุตรจารยซิงไห
   สําหรับเมืองจุมรี่ สาธารณรัฐอารเมเนีย
  (2542)

รองนายกเทศมนตรี นอริคซารดานยาน แหงวานาดซอร
   ไดมอบภาพวาดที่สวยงามแกทานอนุตราจารยซิงไห    
   สาธารณรัฐอารเมเนีย (2542)  

เดบบี้ เรยโนลด
ดาราหญิงชาวอเมริกัน
   รวมงานคอนเสิรตการกุศล โลกหนึ่งเดียวกัน  
  ... แหงสันติสุขดวยเสียงดนตร ีที่ลอสแอนเจลิส   
  แคลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา   (2541)  
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ประธานพรรคพัฒนาเขมร
ดร. ลิพ แอน และ ภริยา
   กัมพูชา (1996)

อัครราชทูตฮอนดูรัสประจําฟอรโมซา (ไตหวัน) 
ดาเนียล อี มิลลา พรอม ภริยา และธิดา  
   เขาเยี่ยมทานอนุตราจารยซิงไห
   และรวมฉลองปใหมจีนที่ฟอรโมซา (2539)

กษัตริย อักโบลี่-อักโบ เดดจลานิ และ 
เจาชายแหงเบนิน
   ใหการตอนรับทานอนุตราจารยซิงไห 
   อโบมเมย เบนิน (2538)

ผูแทนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานิม วานดา และ
ผูแทนหนวยงานราชการอื่น ๆ ของกัมพูชา
   เขาเยี่ยมทานอนุตราจารยชิงไหที่
   ประเทศไทย และมอบภาพเขียนแก    
   อาจารยเพื่อแสดงความชื่นชมและ 
   มิตรภาพ (2537)

บิล คอนติ นักประพันธเพลงชาวอเมริกนั
รับรางวัลตุกตาทองและรางวัลเอมมี่
   ณ งานคอนเสิรต โลกหนึ่งเดียวกัน...
   แหงสันติสุขดวยเสียงดนตรี
   ลอสแอนเจลิส แคลิฟอรเนีย
   สหรัฐอเมริกา (2541)

คารนี และ เวนดี้ วิลสัน  แหงวงดนตรี
บีชบอยที่มีชื่อเสียงและเพื่อน ๆ
   ณ งานคอนเสิรต โลกหนึ่งเดียวกัน...
  แหงสันติสุขดวยเสียงดนตรี    
   ลอสแอนเจลิส แคลิฟอรเนีย
   สหรัฐอเมริกา (2541)

คิ ชิน ดาราหญิงที่โดงดัง
ชาวเอาหลัก (เวียตนาม)
   รวมงานคอนเสิรตการกุศล
   การเดินทางสูดินแดนอันสุนทรีย
   กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา (2541)

นายกเทศมนตรี โช ซูน
   ไดแสดงความหวังวา ทานอนุตราจารย   
   ชิงไห จะกรุณามาเยือนเกาหลีบอยครั้ง
   เพื่อบรรยายธรรมใหชาวเกาหลี
   ไดเขาถึงการรูแจงทางจิตวิญญาณ
   โซล เกาหลี (2541) 
ไดแสดงความหวังวา ทานอนุตราจารย

ดร. ลลิธา ราชาราม
ภริยารัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
   สิงคโปร (1996)

www.GodsDirectContact.org



พระบาทสมเด็จนโรดม สีหนุ วรมัน
   ใหการตอนรับทานอนุตราจารยชิงไห
   ณ พระราชวังของพระองคในกัมพูชา       
   พรอมกับทรงมอบแจกัน เพื่อเปนของ
   ที่ระลึกแหงมิตรภาพ (2539)   
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เจาชายนโรดม รณฤทธิ์
และเจาหญิงแมรี รณฤทธิ์
   กัมพูชา (2539)

นายกรัฐมนตรีสมเด็จ ฮุน
เซนและภริยาบัน แรมี ่        
   กัมพูชา (2539) 

สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง
เฮนเรียต เบดี
   โกตติวัวร (2539)

ประธานาธิบดีคริสปน ซอร ไฮนโด
   โดมินิกา  (2539)

นายกรัฐมนตรีเอดิสัน เจมส
   โดมินิกา  (2539)   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
   ประเทศไทย (2539)

ปเตอร สปอลดิง
เจาหนาที่ของการไปรษณีย
ตางประเทศสหรัฐอเมริกา
   ฟลิปปนส (2537)

งานเลี้ยงรับรองของประธานาธิบดี
   วอชิงตัน ดีซี  สหรัฐอเมริกา (2536)   

คุณสุดารัตน  เกยุราพันธ
รองโฆษกรัฐบาล
   เปนเจาภาพจัดงานเลี้ยงรับรองตอนรับ   
   ทานอนุตราจารยชิงไห โดยมี
  คุณนิมิตร อัจริยกิจสกุล
   เลขานุการรัฐมนตรีเปนผูติดตาม
   ประเทศไทย (2536)

โทมัส วัน วูลฟ ชาวอเมริกัน
พื้นเมืองอาวุโสของเผาสุคัวมิช
   ไดสงสาสนวา “ผูอาวุโสขอให
   ขาพเจาตอนรับทานใหสมเกียรติ
   เพราะทานเปนผูยิ่งใหญ”
   แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา (2536)

นายกเทศมนตรี แฟรงค ฟาสี
   ประกาศใหวันที่ 25 ตุลาคม
   เปน “วันอนุตราจารยชิงไห” 
   โฮโนลูลู ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
   (2536)

อนุตราจารยชิงไห
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 ผูทรงเกียรติและศิลปน

พลตรี จีออน-กวาน  
   อวยพรวันเกิดใหกับทานอนุตราจารยชิงไห
   เกาหลี (2536)

ผูวาการรัฐ มาดาม คลารา ครูซ-แอสพีรีตู
   พาลาวัน ฟลิปปนส (2536)

สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา แสะสถานกงสุลญี่ปุน
   ใหการตอนรับทานอนุตราจารยชิงไห
   อินโดนีเซีย (2536)

ประธานาธิบดี โกราซอน โกฮวนโก- อากีโน
   ไดเขาพบทานอนุตราจารยชิงไห
   เพื่อหารือเรื่องการจัดที่พักพิงใหม
   ใหแกผูลี้ภัยในฟลิปปนส (2535)

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสหรัฐอเมริกา
เอิรล  ฮัตโต
   ไดเชิญทานอนุตราจารยชิงไหไปเยี่ยม
   สภานิติบัญญัติที่วอชิงตัน ดีซี
   สหรัฐอเมริกา (1993)

สุภาพสตรี หมายเลขสอง 
ซีเลีย ไดแอซ-ลอเรล
   ฟลิปปนส  (2535)

รองประธานาธิบดี ซัลวาดอล ลอเรล
   ฟลิปปนส  (2534)

ประธานาธิบดี ออสการ อะเรียส ซานเชซ
   คอสตา รีกา (2534)

อดีตสุภาพสตรี หมายเลขหนึ่ง
มารการิตา เปยอง กอนโกรา
   คอสตา รีกา (2534)

ฯลฯ



   

เอสเอบีซี ทีวี
    เคปทาวน แอฟริกาใต
   1 ธันวาคม 2542

การประชุมโลกในเรื่อง
การใหความเคารพทุกชีวิต
    ปูนี อินเดีย
   11 พฤศจิกายน 2540

วิทยุ ฝรั่งเศส เองไฮน
   ปารีส ฝรั่งเศส   
   27 มกราคม 2540

วิทยุซไวเซอร ดีอารเอส
   สวิสเซอรแลนด      
   2540

วิทยอุารเอฟไอ
   ปารีส ฝรั่งเศส
   27 มกราคม 2540

  อเมริกัน ไชนีส นิวส (ชิคาโก สหรัฐอเมริกา 2537)
 อเมริกัน ไทมส เรคอรดเดอร (จอรเจีย สหรัฐอเมริกา 2550)
  อเมริกัน บีสซัเนสสวีคลี่ย (อารเมเนีย 2542) 
  บาเรฟ สถานีโทรทัศนอารเมเนีย (อารเมเนีย 2542)
  สถานีโทรทัศน บิจอรชา (ปารีส ฝรั่งเศส 2540)                                               
  ชิคาโก ไทมส (ชิคาโก สหรัฐอเมริกา 2537)
  เสียง ไชนิส อเมริกัน (นิวยอรค สหรัฐอเมริกา 2538)
  เครือขายวิทยุภาษาจีน (นิวยอรค สหรัฐอเมริกา 2538)
  ซีเอนเอน (สหรัฐอเมริกา 2539)
  สถานีวิทยุโทรทัศน ดีซีอารเอ็ม (ฟลิปปนส19 มีนาคม 2535)
  น.ส.พ. เดอะ เอิรธ ไทมส ออนไลน (ไอรแลนด 2550)             
  วิทยุอีสต โคสท (ไอรแลนด 2551)
  วิทยุเสียงแหงสิ่งแวดลอม (นิวยอรค สหรัฐอเมริกา 2551)   
  สถานีโทรทัศนชอง ฟอกซ 2 เคทีวีไอ ทีวี
    ( เซนตหลุยส มิสซูรี สหรัฐอเมริกา 2550)
  วิทยุ โกวีกัน (แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 2551)
  หนังสือพิมพ ฮายาสตาน (อารมีเนีย 2542)
  หนังสือพิมพ ฮายาสตานิ ฮานราเพทุตยัน (อารมีเนีย 2542)
  รายการโทรทัศน หัวใจและจิตวิญญาณ (แอฟริกาใต 2542)
  หนังสือพิมพเดอะฮินดูแหงชาติ (อินเดีย 2550)
  รายการโทรทัศน ฮิปป กูรเม (แคลิฟอรเนีย สหรัฐฯ 2551)
  วารสาร เฮาว ทู ยูเอสเอ เรื่องประจําฉบับ (สหรัฐฯ เมย 2551)
  หนังสือพิมพ อินช วอรเท เอิรบ (อารมีเนีย 2542)
  หนังสือพิมพเสรี วีคลี่ เซนเซชั่น (อารมีเนีย 2542)
  โทรทัศนชอง 16  รายการโทรทัศนระหวางมิต ิ(นิวยอรค สหรัฐฯ 2538)

  วิทยุสากล ภาคภาษาจีน (ฝรั่งเศส  2536) 
  สถานีโทรทัศน อิหรานทีวี 2 (อิหราน 2551)
  เครือขายโทรทัศน อิหราน (เคปทาวน แอฟริกาใต 2542)
  หนังสือพิมพไอริสเสรี (ไอรแลนด 2551)
  หนังสือพิมพ เจมส แจม (อิหราน 12 พ.ย. 2551) 
  วิทยุเคบีโอโอ (โอเรกอน สหรัฐอเมริกา 2536)
  สถานีโทรทัศน เคทีวียู ซาน ฟรานซิสโก ชอง 3 (ซาน ฟรานซิสโก แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 2537)
  เครือขายสถานีวีทยุโทรทัศนแหงชาติ (เอ็นบีเอ็น) (ฟลิปปนส 2549)
  รายการวิทยุ “โนวาส รีพอรต” เคคิวเอสบ ี990 AM (ซานตา บารบารา แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 2538)
  สถานีวิทยุโทรทัศน สโลเวเนีย   (เรดิโอเทเลวิซิจา สโลเวนิจา)  (ลูบจานา สโลเวเนีย 2551)
  บริษัทออกอากาศแอฟริกาใต (เอสเอบีซ)ี (เคป ทาวน แอฟริกาใต 2542)

 สถานีวิทยุเพลงเกาเคแอลดีอ ี104.9 FM  (เท็กซัส สหรัฐอเมริกา 2536) 
 สถานีโทรทัศน ชอง 13 เคทีอารเค ทีวี (ฮุสตัน เท็กซัส สหรัฐฯ 2536)  
 หนังสือพิมพ เลอ ฟกาโร (ปารีส ฝรั่งเศส  2540)
 หนังสือพิมพ เดอะ ลอส แองเจลิส ไทมส (แคลิฟอรเนีย  สหรัฐฯ 2541)
 หนังสือพิมพ มะนิลาแสตนดารด ทูเดย (ฟลิปปนส 2549)
 หนังสือพิมพ เมฮ นิวส  (อิหราน 12 พ.ย. 2551)
 หนังสือพิมพ นิว ไทม (อารเมเนีย 2542)    
 สถานีวิทยุ  นิวยอรค ซิโน (นิวยอรค สหรัฐอเมริกา 2538)
 หนังสือพิมพ นิวยอรคไทมส  (นิวยอรค สหรัฐอเมริกา 2551)   
 แมกกาซีน “โอนะ” และ “ออรา” (ลูบจานา สโลวีเนีย 2551)   
 ออเรียนจ เคานตี้ รีจีสเตอร (แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 2551)  
 ขาวพลังประชาชน (มองโกเลีย 2541)  
 วิทยุ เอ็นไฮน (ปารีส ฝรั่งเศส  2540)  
 วิทยุ ฝรั่งเศสสากล  (อารเอฟไอ) (ฝรั่งเศส 2537)
 วิทยุ ไฟฟ ออน  “โฟกัส วันอาทิตย” (ประเทศไทย 2537)
 วิทยุเพื่อสันติภาพสากล (โอเรกอน สหรัฐฯ 2537)
 วิทยุ  ไอซีแอนดเมนเทนแนนท (เฮียแอนดนาว) (ฝรั่งเศส 2537)
 หนังสือพิมพสาธารณรัฐอารเมเนีย (อารเมเนีย 2542)
 หนังสือพิมพเซอร (อารเมเนีย 2542)   
 หนังสือพิมพ สโลเวนสกี โนไวซ (ลูบจานา สโลวีเนีย 2551)
 วิทยุ การตื่นทางจิตวิญญาณ (สหรัฐอเมริกา 2551)
 โปรแกรมวิทยุ  “พระอาทิตย พระจันทร และ ดวงดาว”  (ฮองกง 2537)
 หนังสือพิมพเตหะราน ไทมส  (อิหราน 12 พ.ย. 2551)
 หนังสือพิมพ เตเมคูลา วาลเลย (แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 2551)
 “กระหายเพื่อชีวิต”  (ฟลิปปนส 2534)
 หนังสือพิมพอูรารตู  (อารมีเนีย 2542)  
  สมาคมชาวมังสวิรัติในโอเรกอน (โอเรกอน สหรัฐอเมริกา 2537)          
 สถานีชอง 4 ดับเบิ้ลยูเจเอ็กซที (แจคสันวิลล ฟลอริดา สหรัฐฯ 2551)
 สถานีวิทยุเอสเอเอ็ฟเอ็ม – สตรีวันนี้ (เคปทาวน แอฟริกาใต 2542)
 วารสาร เวิลด เจอรนอล  (ชิคาโก สหรัฐฯ 2537)

สมาคมอนุตราจารยชิงไหนานาชาติ
   www.GodsDirectContact.org  

โทรทัศนสุพรีมมาสเตอร
   www.SupremeMasterTV.com
   อีเมล: info@SupremeMasterTV.com
   โทรศัพท: +1.626.444.4385

สมาคมอนุตราจารยชิงไหนานาชาติ
Book Publishing Co.,Ltd. – Taipei, Formosa (Taiwan)
   www.SMCHbooks.com
   อีเมล : SMCHbooks@GodsDirectContact.org
   โทรศัพท: +886.2.8787.3935

เว็บไซตกวนอิม
   รายชื่อเว็บไซตกวนอิมทั่วโลก
   ในภาษาตาง ๆ มากมาย
    www.GodsDirectContact.org/links

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ทานอนุตราจารยชิงไห ในสื่อมวลชนรายละเอียดบางสวน

อนุตราจารยชิงไห
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