
บทที่ ๒
ทวฺ ิ(๒) ศพัท ์ทัง้ ๓ ลงิค ์
แจกอย่างเดียวกนั ดงันี้

(ทวฺ ิเป็นไดท้ ัง้ ๓ ลงิคแ์ต่แจกแบบเดียวกนัท ัง้หมด)



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. ทฺว+ิโย =เทฺว, ทุเว

ท.ุ ทฺว+ิโย =เทฺว, ทุเว

ต. ทฺว+ิหิ =ทฺวหีิ

จต.ุ ทฺว+ินํ =ทฺวนิฺนํ

ปญ. ทฺว+ิหิ =ทฺวหีิ

ฉ. ทฺว+ินํ =ทฺวนิฺนํ

ส. ทฺว+ิสุ =ทฺวสีุ



วภิตัติ พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. เทฺว, ทุเว แปลง ทฺว ิกบั โย เเป็น เทฺว, ทุเว

ท.ุ เทฺว, ทุเว “...............................................”

ต. ทฺวหีิ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง ห ิคง หิ

จต.ุ ทฺวนิฺนํ ลง นํ คง นํ, ซอ้น นฺ พยญัชนะสงัโยค

ปญ. ทฺวหีิ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง ห ิคง หิ

ฉ. ทฺวนิฺนํ ลง นํ คง นํ, ซอ้น นฺ พยญัชนะสงัโยค

ส. ทฺวสีุ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง สุ คง สุ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ทฺวิ (สอง) นับนามนามปุงลิงค

๑. เทฺว เถรา สมณธมฺมํ กโรนฺติ.

อ.พระเถระ ท. สอง ยอมกระทํา ซึ่งสมณธรรม.

๒. มยํ เทฺว เถเร สมณธมฺมํ กโรนฺเต ปสฺสาม.

อ.เรา ท. ยอมเห็น ซึ่งพระเถระ ท. สอง ผูกระทําอยู ซึ่งสมณธรรม.

๓. ทฺวีหิ เถเรหิ อรหตฺตํ ปาปุณิยเต.

อ.ความเปนแหงพระอรหันต อันพระเถระ ท. สอง ยอมบรรลุ.

๔. อุปธิวิเวโก ทฺวินฺนํ เถรานํ อุปฺปชฺชติ.

อ.ความสงัดแหงอุปธิ (กิเลส) ยอมเกิดขึ้น แกพระเถระ ท. สอง.



๕. สสิฺสา ทวฺหี ิเถเรห ิกมมฺฏฐฺานํ คณฺหนฺต.ิ
อ.ศิษย ์ท. ย่อมเรยีน ซึ่งกรรมฐาน จากพระเถระ ท. สอง.

๖. ทวฺนิฺนํ เถรานํ สสิฺสา อรยิผลานิ ปาปณุนฺต.ิ
อ.ศิษย ์ท. ของพระเถระ ท. สอง ย่อมบรรล ุซึ่งอรยิผล ท.

๗. ทวฺสี ุเถเรส ุอนุสาสนฺเตส,ุ สสิฺสา สณุนฺต.ิ
คร ัน้เมื่อพระเถระ ท. สอง ส ัง่สอนอยู่, อ.ศิษย ์ท. ย่อมฟงั.



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ทฺวิ (สอง) นับนามนามอิตถีลิงค

๑. เทฺว ทาสิโย โอทนํ ปจนฺติ.

อ.นางทาส ีท. สอง (นางทาส, ทาสหญงิ) ย่อมหงุ ซึ่งขา้วสกุ.
๒. อหํ เทฺว ทาสิโย โอทนํ ปจนฺติโย ปสฺสามิ.

อ.เรา ยอมเห็น ซึ่งนางทาสี ท. สอง ผูหุงอยู ซึ่งขาวสุก.

๓. ทฺวีหิ ทาสีหิ ภติ ลภิยเต.

อ.คาจาง อันนางทาสี ท. สอง ยอมได.

๔. เสฏฐี ทฺวินฺนํ ทาสีนํ ภตึ เทติ.

อ.เศรษฐ ีย่อมให ้ซึ่งค่าจา้ง แกน่างทาส ีท. สอง.



๕. ทลทิโฺท ทวฺหี ิทาสหี ิภตตฺ ํยาจต.ิ
อ.คนเข็ญใจ ย่อมขอ ซึ่งขา้วสวย จากนางทาส ีท. สอง.

๖. ทวฺนิฺนํ ทาสนีํ ภตตฺ ํขียต.ิ
อ.ขา้วสวย ของนางทาส ีท. สอง ย่อมสิ้นไป.

๗. ทวฺสี ุทาสสี ุภตตฺ ํททนฺเตส,ุ สขุํ อปุปฺชฺชต.ิ
คร ัน้เมื่อนางทาส ีท. สอง ใหอ้ยู่ ซึ่งขา้วสวย, อ.ความสขุ ย่อมเกดิขึ้น.



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ทฺวิ (สอง) นับนามนามนปุงสกลิงค

๑. จกฺขุปาลสฺส เทฺว อกฺขีนิ วิชฺฌายนฺติ.

อ.นัยนตา ท. สอง ของพระจักขุบาล ยอมบอด.

๒. เวชฺโช จกฺขุปาลสฺส เทฺว อกฺขีนิ ติกิจฺฉติ.

อ.หมอ ยอมรักษา ซึ่งนัยนตา ท. สอง ของพระจักขุบาล.

๓. จกฺขุปาโล ทฺวีหิ อกฺขีหิ น ปสฺสติ.

อ.พระจักขุบาล ยอมมองไมเห็น ดวยนัยนตา ท. สอง.

๔. โรโค จกฺขุปาลสฺส ทฺวินฺนํ อกฺขีนํ อุปฺปชฺชติ.

อ.โรค ยอมเกิดขึ้น แกนัยนตา ท. สอง ของพระจักขุบาล.



๕. อสฺสูนิ จกขฺุปาลสฺส ทวฺหี ิจกขฺูห ิปคฆฺรนฺต.ิ
อ.นํ้าตา ท. ย่อมไหลออก จากนยันต์า ท. สอง ของพระจกัขุบาล.

๖. ทวฺนิฺนํ อกขฺีนํ หานิ ทกุขฺํ อาวหต.ิ
อ.ความเสือ่มไป แหง่นยันต์า ท. สอง ย่อมนํามา ซึ่งความทกุข.์

๗. ทวฺสีู อกขฺีส ุวชิฺฌายนฺเตส,ุ เถโร น โสจต.ิ
คร ัน้เมื่อนยันต์า ท. สอง บอดอยู่, อ.พระเถระ ย่อมไม่เศรา้โศก.


