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இசளுர் சகலர்க்கு மறிவிப்ப தியாசெனில், இக்சலிடடிமாராட்ட 

ன்னும் சண்கட்டுவிக்தைக ளெனப் பெயர வூத்ச விந்தூலை, நூசனமா 
ட்ச் செழுமணவைச் - சத்திரகவி, தேவேர்இரசாதபண்டி தரவர்க ளியற்றிய 
முதற்பாகம் - முன்னைர்நூறு விர்தைகளை, சென்னை களை சொட்டிக்கலை 

குமாப்பமுசலி தெருவில் 9 - வது நெம்பர் இருகத்தில் ஸ்தாபித்துள்ள 

திவகாமிவிலாச அம்சியர்இிரசாலையிற் பஇப்பிச் து வெளிவிடப்பட்ட இரா 

லானை 1001-ம் ஹத்திய 95 - வது அச்டின் 20 - வது செசக்ஷனில் 

0 . வற பிரிவின்படி ரிஜிஸ்டர் சாபிராட் செய்திருக்கெ மையால், என 

சனும யின்றி யாதா? ாருவரும் வேறுபடப் பச்சியற்றவும், :௦றுபாஷஹை 

யில் மொழிபெயர்க்கவுங்கூடாது. இதற்கடுச்சாற்போல் இரண்டாம்பாசம் 

பின்னைர்நூறு - விர்சைகளையு் தொன்றுதொட்டு ஏற்கெனவே யச்சியற்றி 

வெளியிற் பிரசுரிக்ச ப்படும். 

இப்படிக்கு, 
சிறுமணவூர் - முனிசாமிமுதலியார், 

ம்பா போஸம் மதராஸ்,
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சீவமயம், 

பொருளகராதி 

கண்டத்து 
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alan th UT ths 

Be >. Os. ச. சே. பண்டி கரவர்களா லியத்திய greveer. 
அிற்பலவற்புத ஜாலவிநோதத்தாரட்டு, 1 - ம் பாகம் விலை ரூபாய் 1 

2ம் பாகம் ப 
வை த்தியாகந்தலஹரி - ௪, 82 - படலம் அடக்கியது. ,, 

சமூதாயகுண சத்தகராநி, வாதவைத்தியத்துதவியது. 
சகாதேவர் சோதடகாடி, அவாசசபாகமுள்ளத. 

ஷ் ஷை 

சருக்குபஞ்சபட்சி, அரூடகாண்டம். 
வாச்திபேதிரிவாண AA pensrr AQ. 

புதைபெடுப்புக்குறி நிதிசிக்ஷேபழால், 
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ஈதொவ்வொன்றிற்குர் தபாற்சார்ஜ் ரூபாய்க் கணா-1, அளுவிற்கு பைட், 

இவை வேண்டுவோர் சென்னை-சூளை அஷ்டபுஜச்தெருவு (28-ம் ஈம்பர் 
இருகத்இில் மே. பண்டிதரிடம், ௮ல்லது எம.திடம், மூட்டுப்பூச்சிகள் ஈூயு 
மியர்திரமுதலியது கேரில் ௮ல்ல் து தபால்மூலமாய் வாங்டக்கொள்ளலாம், 

இக்கனம், 

சதுமணவூர் - முனிசாமியு தலியா, 
பிரம்பூர் போஸ்ட் மதுரா



முகவுரை. 

anne ta 

இஞ்ஞாலகசண் இதுகாறும் சாணற்சரிய கலிசாலமாராட்டமென் 
லும் ஒர்புதியதூலாசிய கண்சட்விசோதவித்தையை இருருவாயத் திரட்டி 
மதில், ௮2 யாவருக்கும் ஜெறுக்ஜோம்மியத்தைச் தீருமாதலால், இதை 
யொவவொருவரும் ஷசீயாளப் பாராட்வொர்களென்ச்கருதி, Beng wert 

பற்றி வெளியிற் மிச்சாப்படு, தலாபினன், இதில் இதற்குமுன் சிலா வெ 
ளிவிடுத்த தலைய்பார்ர்னும் அதிபுள்ளதலிஷயார்தாந்தளை எளிதிற்செய் 
சன் விவேகப்ஞ்சங்தள் யாவரு முபயோடுப்பதில் மித ஈன்மைவிளைக் 

gig Hisair ௮ஈர்த விர்லதகளடங்பெ சப்தர்த்த பதார்த் 
த் 5 agape Srp fur wong eraGsrutaaun Wop gs) 
லும், தமிழ் -ப$லயாஜம், இங்கிலிஷ், பிரெஞ்சு,சைஞ்முதலிய தேசாதேச 
பாஷார்சாக்களிவிருந்து ச்ச சமல்சமதஸ்தருற கொண்டாடச் 
தக்க சண்சரட்சிழைப்புசப்டி, சேழமணலை - சித்திரகவி ர £வந்திர 
நாதபண்டிதர என்மக்சால் இயற்றியதை, சருவாளிகள் முற்று முனர்ச்து 
கையாஷீடனுபலிச்ஈ எதோர் சருவியாசின் மையால், இதை யாவரும் பர 
பாலித்துவருவார்களென இங்கு பிரசுரப்படுத்தலாயிற்து, 

ஷேம் இர்தூகில் கண்சட்டிித்சைகள் சண்செட்டவித்மைசள், 
கசைமாற்றவிதலத்சள், அஸ்தலாலித்தைகள், செப்பிுகித்ச்கள், சிலம்ப 
வித்சைகள், எகஷ்ணிலீச்சைகள், அவதாளவித் தீதைகள், அஷ்டகர்மவித்தை 

sat, சாதனவித்சைச்ச்முதலிய பற்பல வற்புசக;ளைத் சொன் சொட்டு 
அமைச்தப்பட்டி ருக6ன் ற3 

பின்னுள்ள 800 வீசுையும் இண்டாம்பாச சதில வெளீயிடப்படிம், 

Quip dg, 
சிறுமணதுர் முனிசாமிமுதலிபார் 

பெரமபூ போஸடி மதராள
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சிவராமஜெய்ம். 

கலியுகமாசாட்டமென்னும் 

கண்கட்டுவித்தைகள், 

1, பலகோடி இபவித்தை; 
சுவர் மூள்ளாங்கெயென்னலும் மூலிகையை இடித்து சாறுபிழிர்து ௮தி 

ல் வெள்ளை ௮பிரேக்கை சிறுபொடிகளாகச் சத்தரித்துப்போட்டு ஒருஇரவு 

முழுதும் ஊரவைத்து காலயில் யெடுத்து சண்ணீர்விட்டு மூன்றுதிரம் 

அலம்பி மறுபடியும் முன்சாற்றை விட்டுப்பிசைரந்து தண்ணீர்விட்டு ௮லம் 
பியெடுக்க மிகவும் வெளுத்து சுத்தமாயிருக்கும் இவ்விதமாப் சுத்திசெய்த 

அபிசேக்குப்பொடியை சுண்ணாம்பு நீரிற் கலந்து ஜலம்விட்டுக் கறைத்து 
சுவருக்கு வெள்ளையடிப்பதுபோல் வீடு, கூடம், முதவிய சுவர்களில் பூரி 
உலர்ச்தமின் பிரசாசமான இரண்டொரு விளக்குகள் ௮தாவது டம் ௮ல்ல 
து வால்சேட்டு முதலிய சண்ணாடி விளக்குகளை ஈடுவில் மாட்டி விட்டால் 
அந்த விட்டிற்குள் யார்வந்தபோதிலும் வழிதெரியாமல் இகைப்பார்கள், 

எர்தப்புறம் பார்த்தபோதிலும் சோடாகோடி. விளக்குகளாகத்தெரியும் இந்த 

வித்தையை சச்சேரி, சாலட்சேபம் மூதலிய சுபதினக்களிற் செய்தால் 
வெகு ஜென ச்சரியமாயிருக்கும். 

௮-லாயில் நெருப்பு கக்கும்வித்தை 

பொட்டுலுப்பைக் கொஞ்சம் நீறிற்போட்டு ௮து ஈன்றாய்க் கமைந்த 
பின் இலவம்பஞ்சை ௮.இிம்போட்டு ஈனைத்து ஈனைத்து ௮ஈ்நீரை யெல்லாம் 

அதிலூட்டி உலர்த்தியபின் அதிற்கொஞ்சம் எடுத்துக் சர்தைத்துணியிற் 

சுருட்டி வாயிற்போட்டு ஊத தணி.புமெரிபும், புகையும் எெம்பும், வாயஞ் 
சுடாத. 

3. வேப்பெண்ணை ௩ல்லெண்ணையாக்கும் வித்தை 

இவ்வுலன்சண் வேப்பெண்ணையானது மெத்தவும் சசப்பாகையால், 
அக்கசப்பு மாறி கல்லெண்ணையைப்போலாலசற்கு ௮ந்த வேப்பெண்ணை 
யைக்சாச்சி அதிற்கொஞ்சம் குன்றிமணியிலையை அனைத்து அடைசட்டிப் 
போட்டு அது ஈன்றாய்க் சாய்ந்து முறியும் பதத்இில் ஷூ. விழுதை எடுத்தெ 

றிர்துனிட்டு அஇில்எவ்வித பண்டம் பலகாரங்கள் சுட்டுச்சின்றாலும் ௨௬௪ 

யாகவேயிருக்கும் முன்லுள்ள கசப்பிராது,



4 கலியுகமாசாட்டடிமன்லும் 
alerted et eee வ ட்டா வத்த“ ணாத வடட May வதக்க ஆடும் 

4. மணலை இனிப்பாகத்இன்பது. 

முழ்கூறிய குன்றிமணியிலையில் சொஞ்சம் பறித்து வாயில் மெண்ணா 

வொஞ்சரி, அல்லது ஒருபிடி மணலுக்குள் சொஞ்சம் ஜிவச்தாலலுஞ்சரி 
சாமின மெல்ல, அல்லத வேறொருவர் வாயிற்போட்டாகிலும் மெல்ல இ 

னிப்பாய் சர்சக்கணாப்போவிருக்கும்,பல்லசையாது இனை பெச்சனைபேர்கள் 

எல்வள5, இன்னாலும் இன்னலாம், 

5. தண்ணீரை பாணக்கமாக்குவ.து, 
4 ந் a a : ர் ஐ 4 

மூன் மணலைமென் 2 இன்னவரயில் சும்மாய் Qa wo seo) கண்ணி 

ராக் குடி த்தாலுஞ்சரி, அல்லது ஷை இலையைத்தின்று சண்ணிர்குடதசா 

ஓ.ஞ்சரி அதுஇசரிப்பாம் பாணக்கம் போலிருக்கும். வாய்தெலட்டாது அது 
வ-யில் ரெடுசோம் இனிப்பாகவேயிரு£கும் 

0. ரூபாய் ௩௧ர। இருக்க, 

சராயில் 0 ஞ்ச கற்பூரச்சைக்கொளுச்சி சதின்பேரில கொஞ் 

சம் (முகாத்தூளைச்துவி அது வெர்ததும் லேகாசதுமாயிருக்கையில் ௮, 
ன்மேல் ஒரு ரூபாயை வைத்து அழுச்திவிடவும் அது செட்டியாய்ப் பிர 

துச்சொள்ளு.ம், அரச ரூபாயை யாஉராகிலுஞ்சரி சன் விரலினால் ser er 
அது UDI gs ௮௮ அ்சயவேண்டுமாடுல் கொஞ்சம் சண்ணீனாலிட 

வும் ஆர்சராடாய் கையோடே உர்துவிடும ரூபாய்க்குப்படருச்தி சாலணு அல் 

லக அரைபணாமையும் வைச்சலாம், 

7- பசியத்திருப்பகற்கு. 

Brag at Pua cn ஆயர்து அதைப் பசு ர்பாலிலரமாசகுக் குடி ச்துவிட 

உம் அ.ழுச்கு எழெட்டு சால் உணாயிற் பரிம்ஸ்லா இருக்கும குடி ச்சயோ 

கர் வீண்காலம் போக்காது யோகம் அல்லது ஞானமஃலையில் நின்று on ha 

கடம் ஈன்மை இறன்பீறகு ப யெடுகக ஒருபேதிக்கு சாப்பிடலம 

9. பாலை ௪ண்ணீராக்குபது. 

பசும்பால் அல்லது டேரெ௩விச பாலையாஇலுஞ் சரி ௨௫ல் சாமரை 

Wear org wc MenusaSig தீ துப் பொடியாககி நாசப்பாவினிந் அாலிலிடவ.ம் 

அப்பாலெல்லாம் சண்ணீராய்விடும் அதிலுங்கொஞ்சமாய்ச் மூவிப்பார்த்த 
டால்வேர தன்ணீ பேப் பிரிர நலிடிம் 

9. எவ்வ.ஏவேணும் இன்ப,2/ கு 

தா மானிடன் ஈழுசைக்குறததியின் மூம்ஸட சீன்துகைம்குட்டைபில் 
ஒருமூலையில் மசெட்டிடாய் (Puy iB வைத தகாண்டு அல்னுக்குளவ உளவு 
சாசம்பே ட்டாமும் அன்புச் எாப்பீ ட்ட்பிரகு சன் சைக்குட்டையின் முழு, 
4யை முசா, அூர்சாச பல்லாம் பற்மீக மாய் LA grag ih Ramer gs ihe) 
யா. ரூக்கும் இப்படி கதரனை விசை சாசம் பரிமாறினாலும் 8 Wan Favs 
YsrYyr Hewh on gia ye Swear



கண்கட்டு வித்தைகள் 5 
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10. நெருப்பை வசயிலெடுப்பது. 
யாதர்மொருவன் நெருப்பினை வாயில் மெல்லவேண்டுமாலல் அவன் 

ஈவாச்சாரமும் ௮க்ராகாரமும் இரண்டும் ஒன்றாயனாத்து வாய் உதட்டிற் 
பூர அல்லது வாயிழ் குதப்பி செருப்டையெடுக்க அல்லது வாமில் மெல்ல 
வாய் சுடவே சுடாது, 

11-விஷக்கடி மீள. 

வெள்ளைநிறமுள்ள கம்பளி சகலாத்தைக் க,த்சரிச்துப் பஞ்சுபோற் 

பன்னி அஇற்காசிடை யொன்றுயெடுத்து ஈல்லவெல்லத்தினுள் வைத்து 

மூடி (௧௪௦௪), என்,று ௭௮ உருசெபித்து ஈரய்ச்சடியுண்டவன் வாயிற்போ 
ட்டுவிட்டு மற்ற வெல்லத்தை சிறுபிளளைகட்குமக் கொடுத்துவிடவும் அது 
ஒரே வேளையில் விஷர்தீரும், 

12. பாம்புகள் சாக. 

பாம்டானத உயீர்விடவேண்டு.பாயின் ௮இன் வாயில்படிகாரச் தாளைப் 
“போட அது உடனே யிறக்துவிடும். அ௮ப்பாம்பை அடித்து ஈசுக்க யெறிஈ்து 

விட்டாலும் கொளுத்இனாலன்றி உயிர்போகமாட்டாது. ஈசன்றி, பாம்பின் 
படத்தின் சூலத்தினடுவில் ஒரு, துடைப்பச் சுப்பலாற்குச்,.ச உடனே அப் 
டாம்பு 8ீழேவிழுர் து இறர்துவிடும், 

12-எலிகள் விலக, 

ஒரு எலியைப்பிடி ச. அதின்மேல் மிணிமீனிப் பூச்சியை யரைாசது 

முதல் பூரிவிட்ிலீடஉம் அவலெலீயானது ச ஜ்சரிக்குமிடத்திலநிைக் 
சண்ட மற்ம் எலிகளெொல்லாம் பயந்து நிலைகுகேந்து கூட்டோடே அயலீட 

wg Su poled dic, 

]4-மோ னிமெறிப்ட ழை விலக்க 

சதா ஒருவ மோடுனிமெொறித்து வருவது விலகவேண்டில், ௮௨ன 

து இடதுள்ள காலில் விளக்கெண்ணையானது பணலடையளவா யதைத் 

சடலி இராத்திரியில் பிர் க்கொண்டிருககவும் அம்மோடஇனியானத ௮வ 

னருடில்வராது பெறிர்சாது அகன்ற விடும் இப்படியேஒருடக்ஷம் சடு-கான் 

வாயிற் தடவில வும் நன்மை. 

]8கக்குவான் வரா இருக்க. 

இசம்கியர்தாமானஅ ரொடுக்கில் ௪-கோடும், குறுக்கில் ௮-கோடும்£றி 

ப்பாரீக்ச வும், உட அறைகளிருப்பதற்கு ஈலெர்றரை கடைசியில் ஒறரை ௮; 

கமாயக்கீறி பர துறைகளிலும் (ந) இந்த எழுத்சொன்றையே யெழுதி 

பனையோலையில் ying Gedy ssa oo ake அதைதாபதீப சைவே 

த்தியச்துடன் பூரித்முர் குளிசமாடி ஒயகொருகுழர்தைகட்கும் சக்குலான் 

என்றுற இருமல் ஒட்டோொட்டி சொச்துவீயாதி வருவதற்குமூன் இதை 

சட்டிலிட்மம் மேற்பம சசகுமான் வழு
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16-காக்கைகள் இயக்க. 

சாளகம் அல்லது அரிதாரம் ௮தை வெண்ணையும் கெய்யுஞ் சேர்த்த 

வாத்து உடமே சோற்றிழ்கலர்து காகல்கள் முன் வைச்சவும் அதைத்தின் 

ற சாசமானது மயக்க அசையாது அங்கனே சின்றுவிடும், ப. ததெளிய 

லேண்டுமாடுன் அதின்மேல் தண்ணீனாத்செளிக்கவும் அம்மயக்சக்தெளிக் 

த பார்சோடிப்போய்லிடும், 

17-உரோமமுஇர. 
மனுஷர்களின் சலை முூசலிய வுடம்பிலுள்ள உரோ.ஈல்சளைப்போக்க 

வேண்டுமாயின் தாளகமும் கற்சண்ணாம்பும்கலர்தனாச்து இராத்திரி உ௫ர 
வேண்டிய உரோமங்களின் மீது தடவிவிட்டு சாலையில் வெ£$ர்விட்டுக்சமு 

உவும் இதைப்பூன உரையில் பொட்டாயு கார்துவிடிம், 

16. மாம்பழல்கள காட்படவிருக்க* 

மாம்பழங்களை யலம்பி சாமில்லாமற் ஓடைத்து வாயகன்ற புட்டி 

யிர்போட்டு அதினிறைய நல்ல அப்பட்டமாகய சேனையார்ச்து காற்றப்பு 

கவொட்டாமல் வைத்துக்சொண்டிருக்குமிடத்தில் ௮து ௭.5 சனைசா பரிருச் 
தாலும் கெட்டுப்போகாமறேயிருக்கும். ஈசன்றி, மாதளம்பழ முதலான 
தும் இசைப்போலவே செய்தால் மெ குசாள்வளாக்கும் வைச்துக்கொண் 

டிருக்கலாம், 

19-இக்திரியமிருக. 

சுரிஸ்.2க்கியின் வேளா சிற சற துண்டுளாய் சறித்செடுத்து அதல் 
ஒரு தண்டை தன்னிஃப்பினிடமாய் அனாஞாண்கயற்றில் வலப்புறங்கட்டி 

சீகொண்டு போடுச்கலம் இந்திரிய மானது இருகெட்டிவிடும் ஷெ. Ce. Mw 

இடப்புற சள்ரினாஓஞ்சரி, அல்லது, அதை அவீழ்ச்துவிட்டாலுஞ்சரி உ 
டனே இர்திரியக் கலிச.மாட்விடும், 

2(1-நெருப்பின் நிவைக்கோலிலெதிய. 
?ரிலுள்ள ஆகாசத்தாமரை ஆதாவது நீர்மேல் செருப்பையுலர்த்தி வ 

ஸ்திரசாயஞ்செய்து டைத்துச்கொண்டு அதிற்கொஞ்சம் வாயிற்போட்டு 
மென்ற தாடையிலடச்டக் சாற்றுவாடை, மார்க்கமாய் வைக்கோலின்மேல் 
உத ௮௨வைக்கோலெல்லாம் தி$லென்ற பற்றி Qu Bad 

௮1-ஆட்டுக்கூட்டம ௮சையாஇருக்க. 
கள்ளிச்செடியிள் வடக்குவேரை டெட்டிசட்டி வெள்ளாட்டு மூத்திர 

தீதிலரைச்து அசை சனது வல தகாலிற்பூசி தட்டிமர்தையைச் சுரிறிவந்து 
அ௮துகளைக் டெலென்றுபோய்விடல ம் நஉயாகசெளெல்லாம் அசையாது அப் 
படியே குண்ணியிருக்கும். Sidon Bon un gi. அதற்குமாத்து சராமீன்சலே 
யையனாத்து அவன்காலில் அல்ல செருப்பில் சடலி இடப்பாரிச மவூப்ச 
சுற்றிஉர்து எழுர்துபோவென்றால் ந யாட்டுக்பை சீளம்பும்,
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22 ௮திகசாதமுண்ணுவது. 

ஒருவன் ௮தி சாசமுண்ணவேண்டுமாடில் GueoiGLeherCa sr 
சிறுகண்பூளைவேர் இரண்டும் சன் வாயில்போட்டு மென்று தாடையிலடக்கி 

தண்ணீனாக்குடித்துப் பிறகு சாகச்சையுண்ணவம் அதிகமாய்ப் புசு 

வன் அவனுக்கப்போது பரிபுமிகுஇயாயிருக்கு:, 

23. எழுத்துகள்மறைய. 

எவவிஈபாஷைகளிலா௨து எவ்வித கடி சக்தின் மேலெழுசியஎழுச்.தூக 
ளித்படி.பும்படி, படிசாரத்தைத் அள்செய்து அத்தாளிற் கொஞ்சமெடுத்து 

முன்னெழுதிய எழுத்தகளின்மேற் நூவியபின், அதை ஐர்தாறராள் பொ 
ருத்துப்பார்க்க வேறுங்கடி தாரியா யிருக்குமேதவீர-முன்னெழுதிய லிபிச 
ளொன்றுமதிலிராத, 

சுரிஸ்.௦த் யென்பது ஐர்வித பூண்டு அதின் பூவினில் ஈசளானத 

மொய்ச்சாத-௮ப்பூவை யாசாபொருவர் வீட்டில் பூமியிற்புதைத்தாஇலும், 
அல்லது போட்டாஇலும் வைக்கவும், அதைக்கண்ட எலிகளெல்லாம் வில 

ரெம் ஒடிப்போய்விடும், 

25-அவித்த விளக்கெறிய, 

அகாசத்தாமராயை யுலர்ச்தி பொடிசெய்து வைத்துக்கொண்டு ஒரு 
அசலில் எவ்வித எண்ணையையாவது வார்த்து கிளக்கேற்றி அதை மறபடி 

யம் அவித்து உடனே மூன்பொடிசெய்ததூளை அதின்மேற்றாவவும் அவிர் 
துபோன விளக்கு குபீலென்று பற்றியெறிபம், 

26. மலர்களின் வர்ணமாற, 

சிவந்தரிரமுள்ள ரோஜாபுஞ்பத்துக்கு கெர்சசப்புகையைக் சாட்டின 
மாத்திரத்தில் வெள்ளைமாறிப்போ.ப்விடும். பின்பு மெல்லச் னுடைய பு 

கையை அதற்குக் சாட்டினமாத்திரத்தில் முன்னுள்ள வெப்புரிறம் உந்து 

SOs. சுதன்றி, சுங்குமப்பூவைத் சண்ணீர்விட்டனாத்து வெள்ளை கிற 
முள்ள புஷ்பத்தின்மீது செளித் மாத்திரத்தில் ௮து மஞ்சள்கிறமாய்வி 
டம. அதனையே இயவப்புரிறமூள்ள புஷ்பத்தின்மீது செளித்தவுடன் டொ 

ன்னிறமாகவிருக்கு ம. 
e 

24. ஒருமசத்தில இருவகை காய்காய்க்க, 

"வெள்ளைபுஞ் வெப்புமுள்ள இரண்டு ஜாதி செடிகளின் கொம்புகளை 

யாகிலும், அல்லதுட்இாண்டு ஜாதி உாழைச்செடிகளையாடலும், வேறெவ்வி 
தீ இரண்டு ஜாதி மாஞ்செடிகளையாகிலும் சமனாக அறுத்து இரண்டையும் 

ஒன்றாய்ச்சோச்து மெழுருச்சலைச ற்றி ஈன்றாக ஓட்டலை ததப் பொரு?தத் 
கட்டசாட்டுவைக்குபிடத்தில் ஒரு செடியில் இரண்டுவிசமாடப சனிசளா 

வ்ண்டாகும்,
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28. இத்திப்பு மாதளை புளிப்பாக, 

இத்நீப்பு மாதளஞ்செடியை ஈட்டு ஒரு வருடத்திற்குப் பின்பு புளி 
தண்ணீர் அல்லது புளித்தகாடி சாளொன்றுக்குச் கால் படிவிமுக்காடு ஒரு 

மாதசாலம் வார்த்துக்கொண்டு வருமிடச்தில் ௮ல் இத்தீப்புமாறி புளிப் 

புள்ள பழமாகும், 

29. எலுமிச்சம்பழங் கெடாதஇருக்க, 

ஒரு மண்பாண்டச்தில் கொஞ்சம் ஈ.ரமாயிருக்கும் மண்ணைப்போட்டு 

Gis மண்ணிற்குள் இஷ்டமானது எ்தனையோ அ௮த்சனை எலுமிச்சன்ப 

ழங்களை அடுக்வைத்து அப்பாண்டத்தின் வாய்க்குச் சரியான மூடியைப் 
போட்டு காற்று துழையாதிருக்கும்படி, சரிமண்ணினால் €ல்செய்துவைக 

குங்டத்தில் எத்தனைகாளிருரதபோதிலும் அது நிறமாரு திருக்கும். 

20. பழங்கள்மெத்தவுமினிக்க. 

நடுலசற்காச வைத்துக்கொண்டிருக்கும் ௪8௫ பழக்களின் விசைகளை 

யாகிலும் ஒருகாள்கட்டித் சேனினிடத்தில் ஊற௱வைந்திருக்து மறராள் 

ஈட்டு ஈல்லஜலம் வார்த் தக்சொண்வெருவதில் அ௮ர்சச்செடிபின் சனி முன் 

ணிருச் சதற்காதிலும் அதக வுருரியுள் எ தாசவேயிருக்கும். 

31. மாதளஞ்செடி விர்த்தியாக, 

இச்தீப்புமாசளஞ்செடிக்கு அறுமாசம்ஏரைகும் தின மொன்றுச்கு 

ஒரு ஆட்டின் இரத்தச்சை வார்ச்துக்கொண்டு வரு ப்டச்இில் ஆக்களிகள் 

பெருச்சசாசவும், அஇகதித்திப்புள்ளதாசவும் விசேவ? பலனை சடருவசாக 

வும் விளையும். 

22. ஒட்டுதிராக்ஷைமுன்் றுவர்ணங்காய்க்க, 

சறப்புச் இரா்ஷக்கொடி யொன்று, Dae on Bera இிராளாா$கமொடி 

பொன்று இவ்விரண்டையுக கொஞ்ச கொஞ்சம wee)” BAD இரண்டை 

யம் ஒன்றாய்ச்சேர்சது மெல்லிய கயிற்றினாற் சர்றிடைய் பு எட்டு ஈல்ல ஐ 

லம் வார்த்துக்கொண்வெருப்டச்தில் அதில் கெள்மா, எிப்ட,க ப்பு அடு 

ய இம்மூன்று நிறமுள்ள கணிகளாய்ப் பமுக்கும். 

33. வெள்ளரிச்செடி. நன்ராய்ப் பலிதமாக. 

சேன் பசும்பால் இவ்விஈண்டைபுஞ் சேர்சஅு வெள்ளரி வி களுத் 

குவார்த்துப பிசைந்து ஒருசாளிருக்கவைத்து மறுகாள் ஈட்டு ஈல்லஜலம் 

வார்த்துக்கொண்டுவருமிடச்தில், xg பெருத்த காய்சளாசவும், MES a 
ருசிபுள்ளதாகவும் காய்சாய்க்கும், 

24. புளிப்பு மாதனை இச்தப்பாக, 

புளிப்புமாசளஞ்மாடிச்கு அறு veg எழு மாசம்வாககும எனி 

தீர்கள் மூ. [ரம் விட்டுச்சொண்டி ஒருமி இல் அப்புளிப்புமாறி Medes 

பாகம யா ரூம்.
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௨. செல்லுபிடிக்காஇருக்க. 

மண்சுவர்வைத்து வீசெட்டுபவர்கள் தலங்களைச்சார்ர்தயிடச்இிலும் 
வாசற்தால் முதலியது சவர்களுக்குச் சாத துமிடத்திலும் தாமராயிலைகளை 
வைச்சப்படின் எவ்வித செல்லுகளும் பிடிக்கமாட்டாது, இப்படியே மண் 
மெத்தை வீடுகளுக்கும் செய்யலாம். 

36. மண்பாண்டச்ரில்லியடைய, 

மண்பாண்ட முதலானவைகளுக்கு துளையுண்டாகுமாலெ, அருக்கல் 
சூரணத்தை வெல்லத்துடன்சேர்த்துத் தடவி காயவைத்தமாத்திரத்தில் 

நன்றாகும். பின்பு அடுப்பின்மீது வை,த்தபோ திலும் பயமில்லை, 

37. மண்னுப்புச் செய்யும்விதம். 

உழமண்ணைக்கொண்டுவஈது சண்ணீரில்விட்டுச் கனாச்து வைத்துச் 

கோண்டு சிறிதாக மூன்று துளைசளுள்ள பாண்டத்திர்குள்ளாக கொஞ்ச 

மாக வைக்கோலைப்போட்டு ௮கற்குள்ளே மேற்கண்ட மண்ணின் நீனா 
வார்த்து ௮ர்சப் பாண்டத்துக்குச் ழே ஒருிறிய பானையைவைத்து ௮தீழ் 

குள்ளிரங்கன' மண்ணினுடைய சேட்டைநீராக் காச்சுமிட த்தில் உப்பா 

கும். இப்போது இந்த தாரியத்தை இராஜாங்கத்தார் உச்இரவைப்பெற் 

2 செய்யவேண்டும், 

386-சண்டாளக்கரு; 

வேசரியென்னுய் கழுதையின் கொழுப்பை யுருச்இ கரியோட்டில் வி 
ட்டு வந்றிபோட்டு தீபமேற்றி பூசப்பிரே.௪ பசாசு யெ.திரில்:வைச்சவம், யா 
வும் எதிர்த்காது வில$ியோடிப்போய்விடும், இதையே மூர்ச்திெமுள்ள 
யாதாமொரு கோயில் குளமுதலிய மழ்ற இடங்களிலும் வைகீக உடனே 

பாழாய்விமிம் இத்தைலம் பட்டயிடம் பாழ், 

8ப-பேய்பிசாசோட்ட. 
கொம்புககள்ளியின்மேலுள்ள இணானை ஒரு வெட்டில் இரண்டு துண் 

டாக வெஃடி அதுகளை வெவவேறாய்ச் சாணிசளிலுருட்டி, புடமெரித்தெ 

டுச்.ஐு சாணிசளப்போக்கு உள்ளை வெவ்வேறுடைச்து சலைச்சாம்பலை 

யெடுத்து பேப்பிசாசாவெர் தலைமேற்போடவும், அஉர்கள் சலைசுற்றியாடி 

வாய்மொழிசொல்லுவர், அதை முடியறுச்து மற்றக்கரியைகளும் செய் ஜ 

வால்சாம்பலைச் தவைமேற்போடவும், ௮ப்பசாசுகள் விலகியோடிய்போம். 

4 கருமூலிகை. 
ஏறமுஞ்சி மூக்யேமானது அதில்லாவிடன் மந்ற அழுஞ்சியின்விதை 

யை கற்பூரசிதோடு சமஞழய்ச் சே்த்தரைச்து இரவிமில் வைக்கவும் அதல் 
தலமானது வரும் ௮.ச்சைலத்கிம் கொஞ்சூமெடுச்து ver gs Hall OF 

செல்லவும் சகலமும் ரெயமாம், எசனீறி மற்றச்சிரியைகட்கு செபஞ்செய் 

யவிராகில் இத்தியாரும், இசையே யாஏத்துச்குக் சரு௨।ய்த்சடஉஷம் வெ 

Serta west கைகூடும், 

2
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ச1-வூயத்இலர்தம், 
வெள்ளைச்சார்வேளை வேரை அ௮வுரிச்சாற்றிலுரைத்து புருவமத்தியில் 

இலர்தமிட்டுச்செல்லவும். உனக்கடங்காத சத்துருக்கள் யாவரும் பயர்து 
வாயெடுக்காது வணஙக்குவர், இராஜாங்கஞ்செல்ல யாவரும் ௭.இிர்ச்காது மரு 
வவர், இத்இலர்தத்தினால் சசலசாரியமூஞ் செயமாம், 

42-பில்லிசூனிய மகல, 

சித்தாமணக்குவேறு, பேய்ச்சரைவேறு, நிலக்குமிழிவேறு மூன்றஞ் 

சமனாயலாத்.து ஏழுமணியாய்ச் குளிகை திரட்டி சலவிற்றுளைசெய்து வெ 
ள்ளெருக்கனார் மு.றுக்கே கயற்றிற்கோர்த்து அவாள் கையினிற்கட்டடம் 
எப்பேர்ப்பட்ட பில்லிசூனியம், ஏவல், பசாசு முதலியதும் பஞ்சாய்ப்பர 4 
தோடிப்போய்விடும், 

4-மோடிவைக்க. 
படி.சாரச்சை கோழிமுட்டையைப்போற்செய்து ஈன்றாயச்சிவி அதை 

மோடியைக்குமிடத்தில் வைத்து அதின்மேல் மஞ்சள் சுங்குமமிட்டு புஷ் 
பம்போட்டு வைப்பதில் அப்புஷ்பத்தை தண்ணீரிற்போட்டு ௮3 டீ. மு 

ட்டைமேற் போடவும். ௮த்தண்ணீரானது முன் மூட்டையைக் சரைச்து 

விடும் ௮அங்சொன்றுமிராது, 

44,  உப்புஜலத்தை கல்லஜலமாக்க. 

வளைவுமருசம்பட்டை, சோரைாக்சழ௫கு, வெட்டிவேர், சுக்கு, பீர்க் 

கன்வினா, செல்லிச்சாய், புரிய'யகொட்டை இவலைர்சையும் பொடி செய் 
அ ணர் ஏரி குளம் முசலியவைசளில் போடும்விஷபச்தில் ஜலம் இத் 
இிப்பாவதுமன்றி, துவர் துர்வாசனை சேர் இவைகளில்லா இருக்கும். மேற் 

சண்ட இனுசுகள் இணர்மு சலி பவைகளுக்கு எவவளவவேண்டுமெள் பை 
அளவாகத் தெரிர்.துசொண்ட செய்யம், 

45. மத்ஜொருவிகம. 

அஞ்சனக்கல் நீண்டகோனா வெட்டிவேர் சுக்கு பீர்க்கன்வீரை செல் 
லிகசாய் இலுப்பைக்காய்சூரணம் இவைகள் ஏழையும் மேற்சண்டபடி. 

சணர் முதலானவைகளுக்குப்போடவும் ஜலம் உருஏயொயிருக்கும், 

௧6, கற்களையுடைக்கும்விதம். 

மூருக்கன்விறகு வேலன்விறகு இவ்விரண்டையும் றபாரையின்மீ த 
வேண்டிய அளவிற்குச் சுட்டு ஈன்றாய் எரிர்தபின்பு சுண்ணாம்பு ஜலத்இ 
னால் குளிரச்செய்யும்பட்.ச.த்தில் ௮து இலேசாகவுடையும். 

37.  கத்இிமு.தலியவைகட்குத்துவையலிட, 
கத்திமுதலானனவகளைச் சிவக்சச்சாச்சி எள்ளெண்ணைக்குள் தோய் 

தீத யெடுக்கும்பக்ஷ்த்தில் அது கூரமழுங்கிக் கெடாமலிருக்கும், உசன் 

றி மற்றசற்ரும் துஷையலிடலாம்,
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46. உளிதுவையலிடும்விதம், 

உலர்ச்ச வாழைப்பட்டைகளைச் சாம்பலாக்கி அதை மோரிற்சலர்த 
கற்களுடைக்கும் உளிசளைச் செக்கச் சாச்சி மேற்சொன்ன ஜலத்தினிற் 
றோய்த்து ஈன்றாயாறியபிறகு அர்த ஆபுச,ச்சைச்கொண்டு அதனால் எவ் 
வித கற்களையடைச்தபோதிலும் ௮ல்லது ௮ன்னியமாடுய உலோகங்களை 
யுடைத்தபோதிலும் ௮௮ கூர்மழுங்இச் செடாமலிருக்கும், 

49, பரமு மலியவைதுவைபயலிட, 

சடலுப்பைச் தண்ணீரவிட்டனாத்து அதனை அரு. சலவியவைகளுக்கு 

தடவி ஈன்றாகக் காயச்செய்து பிறகு அசை சவக்சச் காச்சி மேகநிறம் வ 

ரும்படி, தண்ணீரில் சோய்த்தமாச்திரத்தில் கருக்குண்டாகும், 

50, பாலைசசர்க்சரையாக்கும்விதம். 

பசுவின்பாலை ஈன்றாய்ச்காச்சி து.த்தியவேர்களை கத்தையாகக் கட்டித் 
கொண்டு அதனால் துழாவிக்சொண்டிருக்கு.ப்பட்சத்தில் அது சாக்கனாயா 

கும். இதை மேககாரகமுடையவர்கள் புசித்திடவும் அனுகூலமாகும். 

51. பலாமரத்தைவள சச்செய்விதம்; 

பலாச்செடி. அல்லது அம்மரத்இற்கு பாக்குமரத்தினுடைய இலைகளை 

ச் சுத்திவைச்சவும் அல்லது அதின் வேரிற் புதைக்கவும் அதுஈன்றாய்ப்பலி 

தீமாகும், 

58. அள்னாடப்பழம்விர்த்தியாக, 

எத மாமிசத்தடனாடிலும் பாலும் வெல்லமுஞ்சேர்த்து ஆரஞ்சி 
மரத்துக்கு வைச்குமிடத்தில் அல்லது அதின் வேரிற் புசைக்குமிடத் இல் 

இனிப்பாசிய கனிகளாய்க் காய்க்கும், 

53 மாம்பழக்கள்விர்த்தயாக. 

ாகப்புழங்களை மாஞ்செடிக்கு வைச்குமிடத்தில் அல்லது அதின் வே 
ரிம் புதைக்குமிடத்இில் ௮.து ஈல்ல மத.ரமும் பருமனுமுடைய சனிசளாய் 

காய்க்கும், 

5%. பூசுணையிற் கத்திரிமுளைக்க, 
இளம்பூசுணைக்சாய் செடியிலிருக்கும்போதே துளைசெய்து அதற்குள் 

ச,ச்திரிவிதைகளைப்போட்டு ௮,த்துளையை மூடி. ௮து ஈன்றாய்ப் பழுத்தபின் 

பு அப்பழத்ீதிலுளவ விதைகளைப் போடுமிடத்தில் அப்பூசணைச்செடி. இளை 

தீது ச்இரிக்காய் காய்க்கும, 

58. சுரையில்மாதளைமுளைக்க, 

ஒரு மாதளைடாத்தில் தனைசெய்து அதலுள் ஒரு சுரைச்செடியின் 
கொடியை நுழைத்து மேல் சாணிபொதிர்.துவைக்ககும், ௮ச்சமாச்செடி 
காய்ச்சவும் அச்சனைச்சாயை உடைதீறுப்பார்ச்சவும் அதனுள் வெ. 
மாசளைவினாகளாகவேயிருக்கும்.



12 கலியுகமாசாட்டமென்னும் 

PH i ஆல ஆஆ et one eet eigen diet So lr inlined aly 0” 

56, செடிகள் புஷ் பங்கள்கிறமாற 

தன$ஷ்டமாடய வர்ண ஜலச.இனாலவவிஜைகளை பயூரவைச்திருக்து 

அமச்சவிதைகளை ஈட்டு மறுபடி.பும் ௮ர்சச்செடி. வளரும் வரைக்கும் முன்ன 

மூறவைத்த வர்ணசலத்தை வார் த்துக்கொண்டேவருமிடத்தில் தனக் 

டமான உர்ணத்தையொத்த மலர்களாய்ப் பூர்க்கும், 

57-௪-௪-௧௭-.அறையில் டுக-௮டைக்க. 

இதை எப்படிப். ராத்சாலும் த.ரறையில் மாத்திரம் ஒன்று குறைவாக 

உருவதால், இந்தப்பதினாறைக௦ிலும் ௧-௨ ஆ, போட அதை ஈவாலு 

அறைகளாய் எப்படிப்பார்த்தாலும் ௫2-ஆ. கவே வரும். ஈதன்றி இசை ௮ 

டியில் விய ரித்துக்காட்டப்படும். 
56-௪-௪-௧௬-ல் இக-௮டைக்கும்ளிசம், 

அக த்திலிசாமைக்துடனீசாரமானதஇல்ரால் 
és ¢ Seas Gorter gp டனாசா.ரந்தானெட்ட இல் 
சகரத்திலிகரமூன்றுடனீகாரக்சன்னிலுமார் 

1॥ சதிலகாமேழுடனாகாரம்பதியிண்டே. 

குதியமெண்ணைப்பாதியசாக்கிச்கழித்துமொன்ற 

இருதியைப்பி. மன்சிதரன்னானுடன்தார் கமழும் 
உருகியஆன்மம்சிசசமும்பி இபுமுஉர்சடைச்சன் 
அருதியாயஅசதபதகா தசொன்றக ॥றவைம்டத்சொன்றமே 

59-2மற்படி. சக்கரம்சடைவு. 

தை நெடுக்கல் (கோடு, குறுக்கில் ட-கோடு வராந்து பார்க்க வு, 
அதி ௪௪-௪௬ அளறகளாயிருப்டசல் இதின் சலைப்பறைகளின்மேல் ௮-௪ 
தீபாஇத்ச ௪-எமுத்து மெழுதி அதினடிஈளில் சசரத்தடியில் ௪-ம், uss 
அக்கு ௨-ல் ௨-ம், தகரத்துக்கு ௩-ல் ௩-ம், அகாத்துக்கு ௪-ல் ௪-ம், ௮௧ 
தீதுககு ௩-ல் ௫-ம், தகரத்துக்கு ௪-ல் ௭-ம், பசாத்துக்கு கஃல் எ-ம், சகா 
தீதுக்கு ௨-ல் ௮-ம், எழுதியபின், சனச்கு வேண்டிய துகையைப் பாதியா 
க அப்பாஇயில் ஒன்றை நீக்கிய துகையை UES EEG ௩ூ-வம், அதின் 
சீழ் தசையை சகசத்துக்கு ௪லும், அதின்ழ் துகை, அகத்துக்கு ௧4 
லம், அதின் ழ் துதையை த5ர)்துக்கு ௨-லும், அதின் ழ்துசையை சக 
IESE க-றும், ௮.ன் €ழ்துகையை அகரத்துக்கு ௨-லும், அதின் கீழ் 
தசையை சசரச்துக்கு ௩-லும், அதின் €ீழ் துகையை பகரத்குக்கு லும் 
பிசசாதெழூதி சவாலு அறைகளாய்ச்சேர்த்து எப்படி எண்ணினாலும் முற் 
கூதிய தகைதான் வரும், இரட்டை செம்பருக்குச் சரியாய்வரும் ஒற்றை 
செம்பருர்கு க-குறைவாரலால் ௪௪ம் ௪ல் ச-குறைச்சு சரிப்படும். இலவ 
டைவில் மற்ரசைச்சாண்ச,
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60-முகவியத்துக்கு. 

இதில் முற்கூறியபடி, ௪௪-சச-௮றைகளில் ௬சஈசேர்ர்து சவாறு ௮ 

றைகளுக்கு வரும்படி. சடி.சத்திலெழுதி பூசித்து அருச்சளைசெய்து சுருட் 
டிமெழுகலெடைச்துச் கன்னத்தின் சாடைச்குள் வைத்தடக்இச்செல்லவும், 

இராஜவசியமுதல் சசலவசியமுமாகும் சத்துருசெயமாம் யாவருமதிக்கச் 

தக்கது. 

64- குழந்தைகள் பிணிதீர். 

குழர்சைகள் பிணிதீரவெனில் ௪-௪-௧௬ அறைகளில் ௭௩ சவாலு ௮ 

றைகட்கு வரும்படி. சேர்த்தெமுதி ௮தை செப்புச்சச ட்டில் பதிந்து கரணி 
யாசமுஞ்செய்து அபதிபரைவேத்தியமும் வைத்து பூரித்து கட்டிவிடவும் 
சுல பிணிகளும், சோஷங்களும், இரகங்களும், பாலக்காகங்களும், கண் 

ளுறுகளும், பாபசர்மங்களும், கிர்தனை செடுதிகளும் நீங்கிவிடும், 

62.கேகம் பருக்க. 

சேகம் அல்லது புஜம், மார்பு பருக்கவெனில், ௪-௪-௪௬-அறைகளில் 

௩௨-இலக்கம் சேர்ர்,து வரும்படி தகட்டிலெழுஇ முன்போலப் பூசித்தருச் 

சனைசெய்து குளிசமாடிச் கட்டிவிடவும், தேசச்தழைத்துப் பருத்து தேஜ 

சுண்டாகும், 

63- s1ée eur Jus. 

இராச காச்சல் தீரவெளில், ௪-௪.௧௬-௮அறைகளில் ஈ௪-இலக்கம்சேர் 
ர்.து வரும்படி. தகட்டிலெழுதி காச்சலுள்ளவர்கட்கு சட்டிவிடவும், அவர்க 

ஞூக்கு ௮க்சாச்சலைப்பற்றிய பலவினைகளும் ஒழிந்துவிடும். 

66-பெரும்பாடு Bo. 

பெரும்பாடதிகரிச் தப் பீடிப்பதசலவெனில், ௪-௪-௪௬-அறைகளில் 

௩௪-இலக்க ம்சேர்ர து வரும்படி. சசட்டிலெழுதி பூரித்தருச்சனைசெய்து 

கப்டிவிடவும், அப்பெரும்பாடானது உடனே கின்றுவிடும். 

65-பை,ச் இயம் விட, 

பைத்தியம் பிடித்த தொழியவெனில், ௪-௪-௧௬-அறைகளில் ஈ௬ இ 
லக்கஞ்சேர்ச்து வரும்படி. சசட்டிலெழுதி அதை பூசித்தருச்சளைசெய்து 

அவனுக்குக்கட்டிவிடவும், அவன் பைத்திய.மான.து எளிதில்கிவர்த்தியாகும். 

66 குழர்தைகளிளைக்கலுக்கு. 

இளைத்ச குழர்சை சாட்டியாகவெனில், ௫-௪-௧௬- அறைகளில் ௭௨-இ 
லசசஞ்சேர்ர்.து வரும்படி. சகட்டிலெழுி அதைப் பூரித்தருச்சனைசெய்து 
இளைன* பிள்ளைக்குச் கட்டிவைச்சவும், அப்பிள்ளே தாட்டியாய் தணிந்து 
மேனிபுள்ள தாய் விளங்கும்,



14 கலியுகமா சாட்டமென்னும் 
RE Oe ee ஆத் சி் ஆல ஆலை வத்து ged nie ஆஆ வ ஆகுமா ஆன வட்டுவாகல் வட் 

67-சவலைப்பிள்ளை க்கு. 

ச௫லைப்பிள்ளே சணியவெனளில், ௪-௪-ககூஅறையில் ௭௮-இலக்கஞ் 
டூசர்க்து வரும்படி சகட்டிலெழுதி அதைப் பூரித்தருச்சனைபுரிந்து அர்ச் 
சவலைப்பிள்ளைக்குக் சட்டிவைக்கவும், அது தாட்டியாய் செழித்துவரும், 
Heroes கோழிக்குஞ்சு பவியிடவும், 

68. கர.ப்பந்தரிக்க. 

மாதர்களுச்கு மலடகீல்க வெனில், ௪-௪-௧௬-அறையில் ௩௨-இலக்சஞ் 

சோர்து வரும்படி தகட்டிலெழுசி அரசைப் பூரிச்சருச்சனை புறிர்து அம்ம 

லஆக்குக் ஞூரிசமாடிக்கட்டவும், அம்மாதானவள் கரீப்பமுண்டாய் ஈல்ல 
குழ்ர்டசயைப் பெற வள், 

69-கேள்விஷ மிழங்க, 

சேள் கொட்டியவர்களுக்கு ஒரு மிளகாயை ,நணியைச்இள்ளி யெறிர் 

து விசைகளைப்போக்கு அதினிறையச் தண்ணீரைவிட்டுக் குலுக் யதைப் 

பிருக்குக் தெரியாது அவாள் இரண்டு சண்களிலும் விடவும். இப்படி இ.ர 

ண்டாடர்ச்தி விடவும் விக்ங்கக்டு வாதை நிவர்த்தியாகும், 

70-மச்சக்கல்சிக்து, 

சகுராமீன் நலையிலுள்ள ஒரு சல்லையெடுத்து தலைப்பேறு பெற்றவள் 

முயைப்பாலில புரைத்து நெற்றியிற்றிலர்சமிட்டு அல்லது முகத்தில்2டவிக் 

சொண்டி திருட்டனாயில்செல்ல வெளிச்சமாயிருக்கும். 

இக்கல்லும் கோசோசினையும் தேன் விட்டனாத்து உள்ளங்காலிற் 
பூரிச்செல்ல யாவரும் உசயமாம் சச். துரூக்கள் வணங்கி உறவாயவர், 

அக்கல்லும் பொரிகா£மும் தூலைப்பேறு பெற்றவள் முலைப்பாவிலரை 

நீது சர சனச்திற் குழைச்து LOTS கெஞ்சினிம்றடவிச்செல்ல யாவரும் 

பணிகுவதோடு எப்பேர்ப்பட்டவற்க்கும் வெல்லும், 

மூன் கல்லும் சோழியின் பிச்சம் கூட்டிச்தலர் சரைத்து நெர்றிப்புரு 
வத்திற் நடவிச்செல்ல சகல பூரப்பிரோத பசாசுகளெல்லாம் இவளைச்சண் 

தே பயந்து நடுங்கு யொடுங்கி கூக்குறலிட்டுக் கு.தித்தலறும், 

அதிலொரு பசாசின்மேற்பட ர் எலுமிச்சம்பழச்ஜத எறிர்துவிட்டு 
she திரும்பிப்பார்க்சாமல் வர்.த விட்டு தான் படுச்,து நிச்திரைசெய்யவும் 
அமத்ப்பழமானது தன்றலைமாட்டிலிருக்கும் ௮ை எடுச்துக்சொள்ளிம். 

அப்பழதச்தை அறுத்து அதனைச் தான் புசிக்கப் பலனாவ.து தானுள்ள 
மட்டும் ௮ப்பசாசான.து தனது சொம்படிகேட்டு செய்தொழில் பணிவி 
டை முறைப்பாடுசளை ௮,ஜொக்சொலாயாய் செய் தமுடிக்கும். ஈதன்றிதன 
அ சத்துருக்களைச் கூட்டோடழி,ர்த தவம்சஞ்செய்பும் இச்சுராமீகேறலை 
யில் ௨-சற்களுள்ளதை நீக்வெடவும் ௮ பலிசமர்கா.து,
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714. வர்த்இரேக்குகட்ரு வர்ணமேற்ற. 

ழே நெருப்பைவைத்த' அசன்மேல் மண் அல்லது மிச்சளைச் சட் 
டையமூடி அர்த சட்டு சுடுகையாயிருத்கையில் அ சன்மீது வெள்ளோ வர்சஇ 

Crag stor வைச்து சோஜனத்தைச் அணியில் தூட்டைகட்டிக்கொண்டு 
அர்த ரேக்குகளுக்குப் பூசுகிடத்தில் அது மஞ்சள்கிறமாரும், அ DIS 
குவளையல் செய்பவர்களுக்கு வேண்டியதாயிருக்கும். 

73 a9. oT Fag Qin Br. 

ே பநிசொல்லியபடி. ரோஜீன த்தை பச்சைவர்ணக்காதம் மு.சலியவை 

களுக்கு பூசுமிடத்தில் ௮து மெத்தவும் மெருகுள்ளதாயிருக்கும். மற்றகா 

“சங்கட்கும் இவவாறே செய்யவும், 

  

78. மண்பாண்டங்களிற் புழுவுமடி.ய. 

பானையை அடுப்பின்மீ அவ். சூடேற்றி ஒருபலம் வெள்ளை குவ்இ 
லியச்சைச் சூரணஞ்செய்துச்சொண்டு பானைச்குள் ஒரு சேர் ஈல்லெண் 
ணையைவார்த்து பின்பு குஙதிலியச்அளைப்போட்டு எண்ணை பொகங்கெருஞ் 

சமயத்தில் இறச்சிக்சொண்டு துணியை மூட்டை சட்டிக்கொண்டு ௮தனா 
ல் அப்பானையினுள்ளே சஈன்றாய்க் களாய் பூசவதுபோல் பூச, மிகுக்சமைப் 

டானையின்மேலும் பூசவேண்டும், இப்படிப்பட்ட பானையில்வைத்த ஊறு 

சாய்முசலியதிற் புழுக்கள் பிடிச்சாமலிருக்கும், 

7&, பாகற்காய் சசப்பகல. 

பாகற்காய் பத்தைசளின்மீது கொஞ்சம் எலுமிச்சன்சார் புளிப்பைவா 

ர்த்து கொஞ்ச 8 மிருச்சவைத்து சன்றாகப்பிழிர்து எடுத்துக்கொள்ளவு 
ம் சசப்புமாறிப்போம், 

வேற பாகற்காய் பச்தைசளின்மீது இரண்டு எலுமிச்சன் காய்£.ரி 
ன் புரிப்பைவார்த்து கொஞ்சம் உப்பு பொடிசெய்து தாவி அரை நாழிகை 
கோம்யைத்து பின்பு ௮சைப் பிழிர்தெடு்தமாச்திரத்தில் அச்காப்பானது 

நீங்கிவிடும், 

வேறு,-பாகற்காய் பத்தைகளில் புளி கொஞ்சம் அதிகமாகவும், உப் 
பு கொஞ்சம் குறைவாகவும் போட்டு வேசவைத் இறக்கிக்கொண்டு கல்ல 
ஐலழ்விட்டு அலம்பி யெடுத் துக்கொள்ளும்பட்சத்தில் ௮தின் கசப்பானது 

நீகடிவிடும், 

75. நெருப்புண்டாக்கும் விதம், 

ஒரு பூசக்கண்ணாடியை லெய்யில்வேளையில் சூரியனுக் கெ௫ராக ௮ 
சையாமற்பிடித்து அதன்£ழ் உண்டாகும் சடுகையில் பஞ்சியையாூலும், 
அல்லது விரைவாய் பற்றத்தருர்ச மற்றெவ்வித வஸ்துவையாகிலும் சொ 
ஞ்சகேஅம் வைக்கு பிடத்தில் ௮;இல் நெருப்புண்டாய் தங்கு லைத்சறு 
பரிமியெரியும்,
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76. நெல்லிக்காய் அவர்ப்புமாற, 
வெர்£ரில் அரிரிமாவும், சொஞ்சம் சுண்ணாம்புரீறும் போட்டு நெல்லி 

ச்சாய்களை அதலுட்போட்டு வேசவைச்து பெடுத்துக்கொண்டு ஈல்லஜலத் 
தில் அலம்பினமாத்திரத்தில் அச்சாய்களின் துவர்ப்பும் புளிப்பும் க்ப் 
போய்விடும், 

77, வெள்ளரிக்காய் கசப்பகல, 
வெள்ளரிச்சாய்கள் முதலியவைகளினுடைய சாம்பையறுக்து அல்லி 

டத்தில் ௮க்கரம்பால் நன்றாகத் தேய்த்தமாத்திரத்இில் அறையைப்போல 
கசப்டு$ல்லாம் வந்துவிழம், பின்பசனை யலழ்பி யெடுத்துச்சொள்ளல் 
வேண்டும். 

78. கருணைக்கிழக்கு காரல்மாற,. 

கருணைக்கிழங்கு பத்தைகளை வேகவைத்து ஈல்லஐலம்விட்டு அலம்பி 
எடுத்துச்கொள்ளவும் அதின் காரலான.து £ீங்இவிடும், மற்ற சாரலுள்ள 
காய் கிழங்குகட்கும் இவ்வாறும், 

79. சூரியன ெணத்தால் நெருப்பெரிய. 
ஒரு சட்டைப்போன்ற மீங்கானில் ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் ஒயினை வார்த்து 

அசீனுடன் கால்ருபாயைப் போட்டு ஒரு கண்ணாடியை சூரியனுக் கெதிராக 
ப்பிடிக்க, ௮ச்சூரிய ரெொகணம் அச்சண்ணாடியின் வழியாச இந்த ஸ்பிரிட்சு 
னுள்ளிருக்கும் கால்ரூபாயில் விழும்படி செய்தபட்சத்தில் அது ப ற்றிபெ 
ரில.தில் அருளெள்ள பஞ்சுமுதலிய கர்தைத்துணிகளும் தானாய்ப் பர்நித் 
கொள்ளும், 

80. மற்ஜொருவிதம். 
கரமான வெய்யலில் இ்சமில்லாத சொஞ்ச மந்தமுள்ள கண்ணாடி 

ப் பில்லையை சூரியனுச்கெ இராக யிருக்கும்படி, யசைப் பிடி்.த eae tp 
வெள்ளையாகச் காணப்சடும் ரஸ்மியாயெ ௮ச்சூரிய ரணத்தை மெல்லிய 
பஞ்சுமீதிற் படும்படி ஐந்து நிமிஷம் வைத்திருர்சால் ௮.இல் நெருப்புண் 
டாய் €ழிலுள்ள பஞ்சுமு.தலியவை விணாவிற் பற்றியெரியும், 

Bl. ஊரியைக் கோர்ப்பது, 

ஊரரியைச் சாதாரணமாகச் கதவுகள் ம சலியவைகளின்மீது விட்டெ 
நிவதால் ௮து €ழே விழுந்துவிடும். ஆயினும் அவ்வூசியின் காதில் சிறிய 
கூல்கபிற்றைக் கோர்த்துலிட்டெரிபும்பட்சத்தில் அறு அக்க தவிற்ரானே 
தைத்துக்கொள்ளும், 

92. ஜலபூகக்கண்ணாடி. 
அச்சமாயெ பித்தளைத் சசட்டினுள் ஊட? நுழையும் Har ai He ௮.இற் 

அளைசெய்து அ௮த்துளையின்மீது ஒருதுளி ஜலத்தை விடும்பட்ச$இல், ௮.த 
வர்த்தியைப்போல் அங்கு நிற்கும், இந்தப் பூதிக்கண்ணாடியின்டம் ஏசாடி 
லும் சிறிய வஸ்துக்சளைவைததுப் பார்த்குமிடம்தில் அத பெருத்திராசவே 
காணப்படும்,
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83. ஜலத்துள்ளிருப்பதைக்காண.. 
சண்ணாடிகளில் ஒன்றின் குருக்களவு ஒரூ அம, மற்றொன்றின் கருச் 

களவு ஒரு ௮ங்குலமாச யிருக்கும்படி, இரண்டு பில்லைசளை ஆறடி நிசளமு 
ள்ள ஒரு தசரக்குழாயை மாங்காயைப்போல ரூபமுள்ளதாக*செய் ௫ சன் 
றாய் ஒட்டி வைத்துக்சொள்ளவேண்டும், இப்படிச் செய்யும் குழையினு 
டைய ஒரு பாகத்தின் துவாரம் ஒரு அங்குலம் குறாக்சளவள்ள சாகவும், ம 
தீறொரு பாகத்தின் துவாரம் ஒரு அடி குருக்களவுள்ளதாகவுஞ் செய்து 
சொண்டு முன்னுள்ள கண்ணாடிப்பில்லைகளை, அந்தந்த பிரமாணச்திற்குத் 
தீகீக பாகங்களிடத்தில் வைத்து ஜலம்புகாமலிருச்கும்படி, லப்பத் இனால் 

உமூடி. காயவைத்து யெடுத்துவைத்துக்கொண்டு ணர், ஏரி, ஈத, குளம் மூ 
தலாகு மவைகளுள் ஏதாகிலும் வஸ்.துக்சள் விழு்கபோதிலும் அல்லத 
அதினுள்ளாழ முதலானதுகளை பரீகதிச்கவேண்டினும் குழையினுடைய 
ஒரு அடி. குருச்சளவுள்ள பாகத்தைத் தண்ணீருக்குள் வைச்து ஒரு அப் 
குலம் குருக்களவுள்ள பாகத்தின் கண்ணாடியினால் பார்க்கும் பக்ஷததில் 
தண்ணீருக்குள்ளிருக்குமவைகள் யாவுர் தெரியும். 

8&-பகலில் ஈக்ஷத்இரங்களைப்பார்ப்ப து. 
இருட்டாகிய ணெந்திற்குள்ளே யிரு்து அகாயத்சை யண்ணாரர்துப் 

டார்ச்குமிடத்தில் அசாயத்தினுள் ஈஈ௩ச்சரங்கள் சாணப்படும். இக்சாரி 
யம் விசேஷமாசச் சண்ணீரினில் மூழ்டு ௨௫க்கம் சச் தியுடையவர்களே 
செய்யவேண்டும், 

9.எழுத்துகளை தெரியாமச்செ ய்வது, 
ஆக்ஸாலிக் ஆஷிட் டார்டாரிக் ஆஸிட் என்னும் இவ்விசண்டைடம் 

சமனாகக்கொண்டு தண்ணீரில் கலர். துமொண்டு புருசினால் (என்றால் ௮ 
ணிலிஎ் பால்நுணி மயிர்களை குச்சியில் சட்டியிருக்குமவ த்றிஞால்) சாதார 
ணமாகிய கருப்பு இங்வெஞல் எழுதிய எழுத் துகளின்மீஐ பூனெபக்ஷத்இல் 
உடனே அவ்வெழுத்துகள் ரெரியாமற் போகும், 

86. அகண்ணிரிற் ஐட்நொகம், 

மார் மூன்று அங்குலம் அசலமுன்ள எட்டு தயின்ளொசகளை உரி 
சையாசவைத்து முதற்கொசில் சொஞ்சர் தண்ணீரும், இரண்டாக்ளொட 
ல் அசன்மேற்கொஞ்சர் தண்ணீரும், இப்படியே எட்டு சொசாளி ஓம் பழ, 
படியாய் தண்ணீழையார்ச்.து ROH? சியில் அலைகளின்மேல் ஒவ்கொ 
ன்றையும் மெதுவாகத் ஜட்டிச்கொண்டேவா௨ிம் ௮இல் பலவி மாதவொ 
லியானது சேட்கும். 

67. சூரியசெொகணத்தைப் பார்க்க, 

ஒருதுண்டு சண்ணாடிப்பில்லையில் விளக்கின் புசையைப்பிடி 4 ஐ ஆ 
ளால் சூரியனைப்பார்க்குபிடத்தில் கண்கள்கூ.சா.து, இப்படிப் பாரப்ய சினா 
லே சீரியசாகணம் ஈன்றாசச்தெரியும்,
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88, ஜலவாயுவின் வேகப்பரீட்சை, 

ஒரு காலியான புட்டியை சார்க்கனால்மூடி கழுத்தைக் சயிற்றினாந்கட் 
டி ணெற்றிலேலும் அல்லத குளச்திலேனும் ஆழத்திம்போகும்படி விட்டு 
கொஞ்சகேரம்பொறுத்து மேலுக்கெடுக்குமிடத்தில் அப்புட்டிக்குள்ளே௮ச் 

சார்க்கு விமுர்துபோவதுமல்லாமல் அதற்குள் ஜலம் நிறைந்திருக்கும். 

89. எரிவதைத்தணிக்க, 

நவாச்சாசமாகிலும் அல்லது வெங்காரமாகிலும் தண்ணீரிம் கலந்து 
சொண்டு எரிர்துகொண்டிருக்கும் தீமின்மீது வார்க்குமிடத்தில் ௮க்கனல் 
குளிர்ந்துபோகும். 

90. ஸ்ரீசூர்ணஞ்செய்ய 

பச்சை மஞ்சளாகலும், அல்லது உலர்ச்ச மஞ்சளாலும் ஒரு வீசை 

சொண்டுவந்து அதன்மேலிருக்கும் வேர்முதலான துகளில்லாமல் ஈன்றாய்ச் 
சுத்திசெய்து சைய இடிச்துவைத்துக்கொண்டு எலுமிச்சன்பழம் ௪௰, இர 

சங்குறைவுபழமாயிருக்கின் டு௰, அறுத்துச் சார்பிழிர்து ஒரு பாத்திர.த்.இல் 
விட்டுக்கொண்டு, பின்பு ௮௪ எலுமிச்சன்பழச்தோல்க எனைச்சையும் உர 

லிற்போட்டு சொஞ்சர் தண்ணீர்விட்டு இடித்துச் சார்பிபிர்ததில் ௨ - பல 
ம் வெண்காரமும், ௨ - பலம் படிசாரமும் பொடித்துப்போட்டு சற்று 

கோம் அடுப்பினமீதேற்றி வேகவைத்து இறக்கிக்கொண்டு இதன்கூட மு 

தலிற் பிழிர்துள்ள இரசத்தைவிட்டுச் சலர்து அம்மஞ்சளையெல்லாம் போ 

ட்டுப்பிசைந்து அப்படியே ஒரிராத்திரிவைச்து மற நாள்மஞ்சளைமாத்இரம் 

காயவைத்து அதில் மிகுகியாயுள்ள இரசத்தை இரவில் மறுபடியும் விட்டு 

ப்பிசைந்து இராமுழுதம்வைத்து மறுசாள் சாயயைக்கவும், இவ்வாறே 

அம்மஞ்சளுக்கு சாயமேற அதை சன்றா 5ச் சாயவைத்து உரலிற்போட்டிடி. 

த்சா௫லும், இயச்இிரம், அல்லது ௮ம்.பியி லரைத்தாஇலும் எடுத்து மெத்த 

வும் உறப்பாடய துணியால் வஸ்.திரகாயஞ்செய்யுமிடத்தில், அது பிரசித்த 
மாதிய ஸ்ரீகுரணமாகவிருக்கும். அதிற் லர் ஒருவீசை மஞ்சளுக்கு வெண் 
காரம் ௪ - பலமும், படிகாரம் ௨ - பலமும் போடுகிறார்கள் ௮இினும், படி 
சாரமும் வெண்காரமும் சமனாயிருக்குமாயின், அது முகத்இற்றரித்துக் 
சொண்டபின்பு பிரசாசமாயிருக்கும், வெண்காரம் அதிகமாயிருக்குக்கால் 
முசத்திற் தறித்தச்கொள்ளாமுன்னம் பீரகாசமாசவிருக்கும், சிலர் மூக 
த்தில் நன்றாய்ப் பிடிப்பதற்காக மொச்சளைப்பருப்பைக் கொஞ்சஞ் சேர்ச் 
றார்கள், ஆனால் சாயங்சட்டின மஞ்சளை நிழலி லுலர்ச் துவ,.து மேன்மை, 

91. மஞ்சள்ஸ்ரீசூரணஞ்செய்ய. 

முன்போல சாயங்கட்டிய மஞ்சளுக்குப் பாதி பச்சரிசி சேர்சகச் சூர 
ணம்பண்ணி வஸ்திரகாயஞ்செய்துக்சொள்ளவும், ௮,து ரல்ல மஞ்சள ஸ்ரீ 
(ண் மாகும்,
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சடைகளில் விற்கப்பட்ட பலவிசற்களாயெ ரங்குகிளில் சங்களஞுச்கு 
இஷ்டமாகிய ரங்கைவாக்கி சண்ணீரிற்கலர்து ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து 
அ.இல் வேண்டிய ௮ரப்பொடியைப்போட்டுப் பிசைந்த தேய்த்து நிழலிலு 

லர் ச்சி எடுத்துக்கொள்ளவும். 

95, கெர்சகக் ண்ணிசெய்ய, 

சுத்திசெய்த நெல்லிக்காய் கெர்தசமாடிலும், அல்லது பாண் செத்த 
மாலும் இரும்புகடாயிற்போட்டு கொஞ்சம் விளச்கென்ணைவிட்டு ஈன்றா 
கவுருக்க, அதற்குமுன் த்தஞ்யெய்திருக்கும் கருவில் வார்த்துக்சொள்ளவு 
ம், இக்கருவு சம்மாளர் வெண்கலச்ண்ணிமுலியவைகம்கு கருவுபிடி.தீ 
அவார்க்குமாறு வார்க்கவும். 

94, கெந்தகஞ்சுத்திசெய்ய. 

செர்சகத்தை அடியிற் சிறிய துளேபுடைய ஒரு குடுலையிழ் போட்டு 
அதன்€ழ் ஒரு குடுவையில் பசும்பால்வார்த்து துடைப்பக்குச்செளையும், எ 
ருழூட்டைகளையும் அதற்குள் புட்டுப்போட்டு எல்செய்து சிறுக யெரிக்க, 
அக்கெர்தகமியாவங்கரைந்து ௮டி.குயையில் எருமுட்டைசகளிற் பிடித்துச் 

சொள்ளும். அதனை யெடுத்து உபயோடுத்துச்சொள்ளவும். தற்தாலம் 

பாணகெர்தகத்தால் இண்ணிகள், கண்ணங்கள், டம்லர்கள்முதலியவைசெ 

ய்இரார்கள், இவ்வுருப்புகளில் பாலைவிட்டு கொஞ்சகே.ரம் வைத்திருந்து 
குடிக்கவும் மேககாரசமுகலியவை தீரும், 

95. உப்புக்கண்ணிசெய்ய,. 

தண்ணீர்முட்டான்கிழங்கு, ஈரிப்யற்றன்இுழங்குகளின் ஈ.ரம்புகளை நீக 

இ ரன்றாயுலரவைத்து ரூ.ரணஞ்செய்து உப்பைக் சலுவத்திலிட்டு கொஞ்ச 
மாய்த் தண்ணீர்வார்த்தனாத்து அதில் ௮ச்சூரணத்தைப் போட்டு ஈன்றா ய 

மாசத்து தமக்கஷ்டமாயெ பாச்இிரங்களின்மீது ஓட்டி. யெடுத்து நிழலிலுல 
ர்த்தி, அதிற் பாலைவிட்டு சற்றுகோம்பொறுத்துச் குடிக்கவும் தேகத்திற்கு, 
ஆசோக்தஇியமுண்டாகும், 

96. சோடாவாட்டர்செய்ய. 

இரண்டு டம்ஜரில் குளிர்ந்த தண்ணீர்நிறைத்து அவைகளில் ஒன்றில் 
ஸ்பூனில் பாதி ௮ரைகாண்டியளவு சார்பொனெட் சோடாவைச்சேர்த்.த, 
ம ந்தேன் நில் அதுவேயனலாக டார்டாரிக் ஆரட்டைச் சேர்த்து இரண்டு 
டம்லர்களுக் குள்ளிருப்பது வெவ்வேறாய்க் கலார்தபின் டார்டாரிக் ஆட் 
டைச்சார்ர்ச டம்லரிலுள்ள சண்ணீலா மூதல் டம்லரில்விட, உடனே ௮ 

ததண்ணிரில் வாய்வுபலத்இனால் : ஒர்விசமாய் போங்வெரும், அப்போது 
தாழூரிக்கா௮ குடி.ச்சவும், இதற்கு ஷாப்புகளில் விற்பனைசெய்வதித்குள்ள 
குணங்களுண்டாய் மெத்தவும் சலமாயிருச்கும்,
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97 மற்ளொருவிகசோடாவாட்டர். 

॥பொனேட் சோடாவையும், டார்டாரிக் ஆசிட்டையும் ௨ாளவாக 

வெூதல ஈரமில்லா கலுவத்திட்டு ஈன்ராய்ப்பொடித்து புட்டியி லடைத்து 
சார்க்குப்பிகிர் த வைக்ஈவும், சனக்கு வேண்டியபோது இப்பொடியினில் 
கொஞ்சம் ஒரு டம்லர் சண்ணீரிற்போட்டவுடன் அதுபொய்இவரும், உட 

னேகுடிக்ச இதற்கு மேற்கண்ட குணங்களுண்டாம், 

98. சாக்கரை ஒரபச்செய்ய, 

பத்துபடி சண்ணீர்பிடிக்கும் வாங்சன்ற செப்புபாச்திரத்தை ஈன்றாய் 
தீதப்படுத்தி மெச்சவும் வெண்மையா௫ிய ஆஸ்டாரசாம் சர்க்கரை ஒருமண 

ங்கை யதிற்போட்டு அர்சர்க்கனாமேல் இரண்டங்குலர் சண்ணீரிருக்கவிட் 

டு அூப்பேற்றி முன்சர்க்கரை யா௨ங்கரார்து ஐலரூபமாயிருச்கையிலிறக்இ 

வேரெரு பாத்திரத்தில் ஒருகுட்டையை வாய்கட்டிவைச்தெடுத்துபின்வடி. 
கட்டி மறுப.பும் மு.சற்பாச்திரச்சை யலம்பி அடுப்பின்மீதேற்றி மேற்படி 

சர்சசகரைப்பாகை வார்ற்தெரிசது ௮2 சன்றாய்க் கொதிவர்தபின சால் படி 

பசும்பாலைக் கொஞ்சய்சொஞ்சமாய் அதன்மேற் றெளித்து அுடுப்பினால் 

அழாவிஃகொண்டிஞக்க அதின் அழுச்செல்லாம் விரைவில் மேலேறி மி 

திக்குஞ்சமய தில் ஒரகப்பையினால் நுரையாவும் மெதுவாய் ௨ழிச்துக்கொ 

ண்டிருஃசவு ௦ காச்சிடிம்பாகை விரல்களாற் பிடித்துப்பார்க்க ௮.து நூலி 

மையைப் 2பால் வரும் இது ஷஹாரபச்து காச்சும் பாகம், 

99, கற்கண்டு செய்ய. 

கர்சண்டிசெய்வதற்கு முன்காச்சியசற்காஇலும் முதிர்ந்த பாகமாயிருக் 

சவேண்டு மாதலால், மறுபடி.பும் சர்க்்ஸாயை முன்போலச் சாச்சக்கொண் 

டே பாகைப்பிடித்து பதம்பார்சது அ௮ப்பாடின் சுடுகையாற, அது கெட்டிப் 

படிமென்று செரிர்தஉடன் அதையிறக்கி அப்பாக்இிரத்தை உறச்ச துணியா 

ல் வாய்கட,. ஐரி_மசையாதுவைத்து ஐந்துசாளைக்குமேல் ௮தை யவிழ்த் 

தப்பார்க்கவும் அதிற் கற்சண்டுபூர்ச்து சட்டியாயிருக்கும், இக்கற்கண்டை 
தலைப்பாயிற்போட்டு காயவைக்கவும். ௮க்த பாச்திரத்சடியிலும் கற்கண்டு 

உலர்க்து பிளவுண்டிருப்பசை யெடுத்துடைத்து முன்போல இலைப்பாயிற் 

காயவைக்தெடுச்து பெட்டிகளில் ரொப்பி வைக்கவும், இதிற் கொஞ்சம் 

பாகுசட்டாமல் ஜீராருபமாகளிருக்கன், இசனை மிட்டாம்கடைக்காரர்கட் 
முக் கொடுக்கலாம், ௮தின்மேலே பூர்ச் இருக்கும் கற்கண்டு முசற்றாமா 
னவை, அழி.யித் கட்டிசட்டியாயிருப்பது இரண்டார்சரமானவை, இதற் 

கு அடுப்பு மிட்டாய்படைகளிற் கட்டும்லிதமாய் ௮னலான துள்ளடங்கி ௭ 
ரியப்பவெசாய்க் கட்டவும், 

300 கும்குமஞ்செய்ய, 

மேற்கண்டபடிக்கு மஞ்சளுக்குச் சாயமேற்றி வஸ்இரகாயம் ஒரு பரி 
யாயமாய்ச்செய்து கொஞ்சம் எண்ணை வார்த்துப் பிசைந்து எடுத்துக்சொ 

HOT DALE SHY, ஈல்ல குங்குமமாகும்,
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101. பனிக்கட்டிசெய்ய. 

ஆறுபுட்டி.ஜலம் பிடிக்கும் வாயகன்ற ஒரு ஜாடியில் சான்கு புட்டி ஜ 
லத்தை சான்குதடவை துணியில் வடிகட்டி, வார்த்து மெழுகுபோலராத்த 
இரண்டவுன்சு பொட்டுலுப்பை அத்தண்ணீரிம்போட்டு ஜாடி.வாய்க்குச் சறி 
யான மூடியாற்பிஇர் து சாற்றேருமற்செய்வதில், இதின்வாய் மேலிருக்கும் 
படி. கயிற்றினாற்கட்டி. ஆழமுள்ள ணெற்றினீரில் விடுத்து ௮5௪௪ தண்ணீர் 

மேல்மட்டம்வரையில் வரும்படி. மேலுக்கெடுக்கவேண்டும், அதை மழுப 

டியும் மூழ்த்தி மேலுக்கெடுத்து இர்தப்படி, ௮டி.க்சடி. செய்யுமிடத்தில் ௮.து 
மூன்று அல்லது சான்குமணி சேோத்துள் ஜாடி.யிலுள்ள ஜலம் பனிக்கட்டி. 
யாய்விடும், 

102: சாணைசக்கிரஞ்செய்ய. 

சரணைமணல் அதாவது சன்னியாகுமரி மணல் ௮தை நொய்பதமாய 

ராத்தெடுத்து ௮தில் ௮வுலரக்கு சமனாய்சசேர்த்துருக்கி அசனுள் ஷே ம 
ணல் பொடியைக் சொட்டிக் கலந்து அதன்கீழ் கரிநெருப்பனலை வைத்து 

சாணையைத் திருப்பிக்கொண்டே மேல் மொத்தையை ஒத்திக்கொண்டிருர் 
து தனக்கு வேண்டிய ௮ளவுகனம் செய்துகொண்டு பின்பு விட்டு உப 
யோடுக்கவும். 

108 .மகுடிகுழையடைக்க, 

கருடனானது குஞ்சுகள் பொரித்தபக்குவம்பார்த்து ௮தில் வெட்டை 

ப்பாக்குளைப் போட்டு அழுத்திவிட்வெர்துவிடவும், அக் குஞ்சுகளின் 
தாய்வர்துபார்த்து அப்பாக்குசகளை யெடுத்து ழே யெறிர்துவிட்டதுபோச 

அக்கூண்டிலுள்ளபாக்குகளை டை. குஞ்சுகள் பரரர்துபோய்விட்டபின் அப் 
பாக்குகளை எடுத்து பத்திரப்படுத்தி அதை மோடீவுக்குமிடத்தில் ஒருபா 

க்கைவாயிலடக மாதிரம் -௩(ம் ஐம் இலியும ௪வ்வும் வெடி மகுடிக்கு 
ழையடை நம? சுவாகா) என்னு அப்பாக்கை இரண்டாய் கடிக்க ௮ம்மகு 
டிகுழையானது வெடித்துவிடும். ஈதன்றி டங்காடமாரம் உடுக்கை சிலம்பு 

நாகசுரம் முாசுமுதலியதந்கும் ஒருபாச்கைவாயிற்போட்டு மந்தரம்சொல்லி 
இரண்டாய்கடிச்ச யாவும்சட்டிடும்,௮ச்கூண்டில்குஞ்சசள் பரர்தோடிப்போ 
னதே அதையெடுத்து கொளுச்திவிடவும் ௮திலொருவேர் பச்சையாயிரு 
ச்கும்--௮.து சஞ்சீவி, 

104. உடம்பெறிய, 

ட ஈண்டுகுழிமண்ணும், ௪ .திரிசாலடி,மண்ணும், சுடலைமண்ணும டம் 
ஜூன்றினுள் பெருங்காயமுஞ் சேர்த்து, மிளகு 21-சடையில் வாக யாவும் 
ஒர்சட்டியிலிட்டு புளியன்விறகு தவிர மற்றவிறகு ஒரு தினுரி லெரிக்ச ௮ 
வாள் ஊனெல்லாம் எறியும்-இப்படி. எறிப்பதை நிறுத்திவிட "உடம்பெறிவு 

நிற்கும், 

இதற்கு மறிப்பு - புளியன்வேர்பட்டையை ஈறுக்ச் யோழம்வைத் த 
அஇற் சர்க்கரைசேர்த்து.ச் குடிச்கவும் ஷே. ஊெனெறிவதச தும்,
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305-வூயமோ இரம், 
சூரியன், சந்திரன், சுக்ரென் இம்மூவரும் ஒருசாலித்றவ்கி யிருக கை 

மில், வெள்ளி-பொன்வசைக்கு- வ-தோலாயிடையுருக்கு அக்கதங்கள் மா 

றுமூன் ஒருமோ.இாஞ்செய்து அதில் பயர் வீதம் பவழம்பஇந்து, மர்திரம் 
(உதறிம்பக்தே-ஜம்பர்ே-வைமுண்டபச்தே-காமஹம்மது) என்று உருவு-௫), 
இயற்றிப்பூசித்து தன்விரலிற்போட்டுச் கொள்ளவும். சசலஜேவதைகள்- 
போராசர், சச. ருக்கள்,மிருகங்கள், இரகங்கள் பிசாசுகள் யாவும் வரியமா 
கும். அவனுக்கு சகலசம்பழ்தும் அதிகரிக்கும். 

106-சானாய்ப்பேயாட, 

பெருங்கெங்னெ மேற்றோலை வெதுப்பிபொடிசெய்து, பேழமத்தையை 
சூரணித்து ஒன்ர்ரய்க்கலர்து விபூதியிற்சேர்த்து தண்ணீரில் ௮அதிற்கொஞ் 
சம் போட்டுச் குடி.ப்பிக்கவும், அவர்கள் தலை சுற்றிபேயாடுவர், அப்போது 

வாப்மொழிகேட்டு முடியஅுத்துவிடவும் தெய்வமும் வாடைவைக்கலாம், 

07-மறைப்புமை, 
சிறுத்சவினாயை யிரண்டாய்ப்பிளக்து ரலியில்வைச்ச ௮ல்லத எறித் 

இட ௮.தில் நைலம்வரும், அதை ஏறழுஞ்சிவடவேர் சுட்டுக்கரிகச கொஞ் 
சம் போட்டிழை$து லலாடித்திலிட்டுச்செல்ல தன்னை யாருக்காணார். மே. 
மையானதுகலைய அ௮ம்மறைப்பு£வ்டி ஆள்காணப்படுவன், 

108-6; துவெல்ல, 

சுடலையிலிருக்குங்சையார்தசரைச் சமூலத்தை எருக்கன்பாவிலரைத்து 

ருண்டைசெய்து ௮தைமுலைப்பாலிலுரைத்துநெற்றியித்நிலர்தமிட்டு கு.தபு 
சிய வெல்லுவர், எர்தவழக்கலும் வெல்லுவர், இதிலும் சசலவியக்கள் 

ஆம. 
309-பன்றியைக்குத்த. 

ஊரர்பன்றியையால.து அல்லது சாட்டுப்பன்றி, முள்ளம்பன்றி யெதை 
யாவ குத்தீவேண்டில், விஷ்ணுகரர் இயை காப்புகட்டிவேோரறுமற்பிடுவ்இ 

அ௮வவேளா அரையிலும், தலையிலும்வைத்து ஷே.பன்றிகளைக்குத்த அதுகள் 
மேல்விழாது மடிர்.துவிடும். 

110-கெருப்பில௩டக்க, 

சாளியுவ் சொத்தான்சமூலமும் அரைத்து சனதுகால்களிற்றடலி நெ 
ருப்பின் மேல்ஈடக்க சால்கள்சடாது. லேறு--மருக்காரைப்பூ வும் உப்பும் 
பசும்பாலிலராத்து உள்ளங்கால் விரல்களிற்றடவிப்பூரெடக்க சனதுகால் 
சள்சுடா.து. எர்கோம் விளையாடினாலும் விளையாடசாம். 

ம41-கையில்கெருப்பெடுக்க. 

கற்றாழையின் மணியும் வசம்புஞ்சேர்ச்சனாத்த சன துசைகளிற்பூர 
இுசையாயுள்ள் சட்டை கெருப்புகளைச்தைசளிலெச்ச serene cre ius gi 

வேசாசு எத்தாபெடுக்கவும். செடுபோக்கூடாது,
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1]12-கையில்மழுவெடுக்க. 

குன் றிமணியிலை.பும் மிளகும் இரண்டுஞ் சேர்ச்துமெண்ணா அதைக் 
கைகவிற்நடவிப்பூரி மழுவினைச்காச்சி உருவ ௮ச்கைகள்வேகாது சுடாது, 
இதை.பும் முன்போலவே எ.த்தாய்தான் உருவவேண்டும், 

112 அணை த்தவிளக்கெறிய, 

ஒருகரீசன் ஆயில்விளக்காடலும் அல்லது கொழுப்புவற்திலிளச்சாலெ 
ஞ்கொளுச்திஎறிபும்போதுஅதையணை த்துவிட்டு பயர்பாக்ஸ்ருச்சியைக்கொ 
ளுத்திணை்த வற்றிப்புகை காற்றுவாட்டத்திற்பிடிச்ச, மறுபடியும் ௮௮ 
பற்றியெறியும் அவ்வாறென்னே க்கொளுச்தினாலுக கொளுத்தலாம். 

114. அரிரவேகா இருக்க, 

அடுப்பினில் உலையைவைத்து அரிசிச் சமுவிபோட்டவுடன், ௮திம்கொ 
ஞ்சங்கஞ்சாவிதையைப்போட ௮வ்வரிசசெள்வேகா து..தனால் இவவிதைகளை 
எ.தினோ? சேர்த்துப்போட்டாலும் அதுகள் வேகாது மறுத்துவிலம், இன் 

னும் ஈவசாணிய பயர்களும் அப்படியே வேகாது, 

418. ஜலத்தொளி, 

ஒரு ௮ரை படியளவுக்கு இட்டமாயிருக்கும் பித்சளை*சோடுசவலையிற் 
கொஞ்சம் தண்ணீரைவிட்டு அதை யப்படியே யெடுத்து காதண்டைவை 
த்து ௨ ற்றுக்கேட்க ௮ங்கு இசைகேட்கும். அவவோசையோ ௮ச்தண்ணீரி 
லிருக் துண்டாயிம்றென்பார்கள் சரியன்று. ௮. சன்சாதோசை யென்பசம் 

GF #82 sadam, 

316. கடி.தமெறியாதிருக்க 

ஒரு கடி.தச்துண்டைப் படிகாரதீதாள் நீரிற்றோய்த்து னைத்து உலர்த் 

இ மறபடிபும் ௨ - விசை சோய்த்அதோய்த்து வுலர்த்தி அக்கடி ச,ச்தை வி 
எக்கிற் கொளுத்தச் சற்றுநேரம் ௮அபற்றா திருந்து பின்பு மெறிர் தவிடும். 
காஇதமோ அ௮ச்மேரம்ருப்பது கடினம், 

117. நீிரிலண்டவிநோகம்,. 

ஒரு சோழிமுட்டைக்குள்ளிருக்கும் அம்புலியெல்லாம்ஈஊ ந்றிவிட்டு ௮ 
தில் இருமுனைகளிலும் சேர்சேர் இரண்டு தளைகளைச்சரியாட்ச்செய்து ௮௫ 
conus சுண்ணாம்பு£றுங் செர்தகமுஞ் சமணிடையாய் கிற.த2ப் பொடி. 

தீது அதிலடைத்து அத்துளைகளுக்கு மெழுகாலே வாய்மூடி. ஒருகுளச்தில் 
அல்லது கால்வாயில்விட்டுப்பார்ச்க அதிலுள்ள வேடிக்கையைக் கண்டறிய 

லாம், 
138 பொயமுட்டைபாக்க. 

சோப்பென்னுஞ்சவுக்கார.த்தை வெந்டீரிற்கரைத்தக்கொதிக்கலைச்து 

அதிற்கொஞ்சங்இண்ணத்திலூற்றி அதில்சங்கானைத்தோய்ச்தெடுசதுசொ 

ண்ட் வாயுசட்டண்டைடை சழத அதிலிருந்து முட்டைமுட்டையா யெழு 
மபிப்பரக்கும்.
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$19-காய்குகையா இருக்க. 

முதலையின்பல்லும், அரிதா£மு£ம் ஒன்றாய்த்துணியில்முடிர்து மேற் 
போட்டிருக்க எந்தசோத்தில் எவ்விடஞ்சென்றாலும் சாய்களான.து குலைச் 
காதுசடிக்காது சும்மாயிருச்கும் இதினால்காய்பயமுமிராது, 

எழுதும் கறுப்பிம்கி செய்ய, 
சடுக்காய்த்தோல் ௧௮ - பலம், அன்னபேதி ௮ - பலம், விளாம்பிசினி 

அல்லத கருவேலம்பிசினி எ - பலம், ஈல்லஜலம் ௧௪டு - பலம் இதிற் கடு 

க்சாய்த்கோலை மூன்னுசாச ௧௩0 - பலம் ஜலத்திற்போட்டு பொங்கவைத் 
தக்கொண்டே மிகுஇியாயுள்ள கட - பலம் ஜலத்தில் ௮ன்னபேதியையும், 
விளாம்பிசினியையும் அரைத்துக் கரைத்து வைத. ஐக்கொண்டு முதற் கொ 
இத்துக்கொண்டிருக்கும் க௩௰ - பலம் ஜலத்தில் தொஞ்சங் கொஞ்சமாய்க் 
காத்து ஈன்றாய் வேகவைச் இறக்கி பாச்திரவாயை துணியினால் மூடிகட் 

டூ.௩. நாள் வைத்து பின்பெடுத்து வடிகட்டி புட்டியில் வார்த்து வைச்சு 

எழுதவும். 
323. வேறு கறுப்பிங் செய்ய. 

சாசாரணமான இங்இயிலாஇலும் அல்லது சுத்தஜலத்திலாகலும் இ 

ண்டியன் கேக்கை இழைத்து யெழுதுமிடச்தில் மிகச் கறுப்பாகவிருச்கும், 

இத டிராயிங் வேலைகட்கு உபயோடகீதலாம், 

123. மற்மொரு கறுப்பிங்கெய்ய. 
சூரத்துச்கடுக்காய்பொடி கடு - பலம், கருவேலன்பிஏனி ௩௨ - பலம், 

அன்னபேதி ௮ - பலம், மாசிக்காய் ௩. - பலம், ஈல்ல ஜலம் ௧௩௫ - பலம், 
இதில் மாசிக்காய்களை சட்டியிற்போட்டு வறுத்,து செர்தபின் கறுப்புகிறமா 
குஞ்சமயத்தி லிறக்கு ஆறியபின் தாளாக்ட யஇற் கடுச்காய்த்துளைச் சேர், 

அ க௨டு - பலம் ஜலம்விட்டு வேகவைத்து பின்பு ட - பலம் ஜலத்தில் மே 

ற்சண்ட பிரினியை.பும் ௮ன்னபேதியையும் அரைத்து ௮இற் கொஞ்சமாக 
வெடுச்து இதம்குமுன் வெர்துசொண்டிருச்குங் கடுச்சாய் நீரிற்சேர்த்து 

சன்றாய் வேசவைத்திறச்டி துணியால் வாய்ஜூடி. சட்டி. மூன்றுராளைக்குப்பி 

ன் இறந்து வடி.சட்டி. புட்டியில்விட்டு எழுதவும் முற்கூறிய இங்கிச்சாகலு 
மிது மெத்த கறுப்பாயிருக்கும், 

| 123. GuerQwaginGeeOeuw. 
க0ச்காய்த்தூள் சக - பலம், ௮ன்னபேஇத்தாள் ௮ - பலம், ஆல்கஹ 

ல் திராவசம் என்ருல் ரிச்டிபைட் ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் ஒயின், ௩ - பலம், உயர் 
சச நீலபவுடர் - பலம், ஜலம் ௭௭ - பலம், இவைகளில் நீலபவுடனா ஸ் 

பிரிட்ஸ் ஆப் ஒயினிற் போட்டு மூடிவைக்ச அது மூன்றுமணிநேரத்தில் ௪ 
மாயுமிடத்தில் பின்னுள் கடுகீகாய்த் தாளை ஜலத்திற்போட்டுச் காச்சி கொதி 

உர்சபிறகு ௮ன்னபேதிச்.சளைப் போட்டுச் காச்சி பிறச்டு ஒருமணிகோத்தி 

ang வடிகட்டி நீலபவுடரைக்கலர்,ச இல்கஹல் இராவகச்சை முன் வடி. 

சட்உயதில் வார்த்து மறுபடியும் வடிகட்டி, புட்டியில்லிட்டு யெழுதவும். இ 

த அகல மேலாசவிருக்கும்,
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124. இவப்பு இம்கிகெய்ய, 

ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் ஒயின் ௧௮௪ - பலம், மஜிண்டாபவுடர் ௧9 பலம், 
ஈல்லஜலம் க௨டு . பலம், விளாம்பிசினி ௭2 - பலம் இதுகளில் wen 

பவுடரை ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் ஒயினிற்போட்டு 'மூன் துமணிரேரம் ரூடி, 
௮-து சனார்துவிடும், விளாம்பிரனியைத் தண்ணீரிற்போட்டு ச ்றுவேக 

வைத்து இறக் இளஞ்சூடாயிருச்சையில் மஜிண்டாபவுடர்போட்டு சனாத் 
துவைச்திருக்கும் ஒயினைவார்த்துக் கலச வடிகட்டி. புட்டி. யில்லிட்டு எழுத 
சவப்புகிறமாயிருக்கும், 

32, ஊதா இங்கசெய்ய. 
மேற்சகண்டபடியே ஊதா இக்ட்செப்துசொள்ளவும், இதில் மறஜிண் 

டாபவுடருக்குப்பதில் ஊதாபவுடர் சேர்க்கவும். மற்றை சவப்பில்கயை 
ப்போற்செய்யவும். ஊதாபவுடர் - அவுன்சுச்கு ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் ஒயின், 
ஆல்கஹால் இராவகம் வகைக்கு க - அ௮வுன்ச்வீதம் சேர்ச்சவும், 

126. நில இல்கிசெய்ய. 

தறெர்ததாயெ நீலபவுடர் பி.ரஷியன் புளுபவுடர் வசைக்கு ௩. - பலம், 
ஆக்ஸாலிக் ஆஸிட் ௧ - பலம், கிளாம்பிரினி ௧ - பலம், ஜலம் ௩- பலம், 

இதனுள் 8ீலபவுடரை ஆக்ஸாலிக் ஆஹிட்டிம் கலர். தகொண்டு மற்றதை 
வெப்பு இங்டக்குர் செப்பியபடி. செய்துகொள்ளவும். இதிற் சொஞ்சம் 
அமரீபிக் கம் சேர்க்தவும், 

127.) பச்சை இக்கிசெய்ய. 
மேலாயெ பசீசைபவுடர் அது(ஜங்கால்பச்சை) Qe MOTH, ST ஆப 

டார்டார் க-௮வுன்சு, ஜலம் ௪௨-௮வுன்சு, அதாவது (6-பைண்டு) இவைகளை 

என். ருகக்கலந்து நன் ரசவேகவைத்து பாதி சுண்டினபிறகு இரக அறி 
பின் வடிகட்டிக்மொள்ளவும். 

1428. மஞ்சள் இக்கிசெய்ய, 

காம் 2பாஜி ஈ - அவுன்சு, ௫ - அவுன்சு வெர்$ரிற்போட்டு ௮ர்தஜலம் 

அறினபின்பு ஸ்ப்ரி.ட்ஸ் அப் ஒயின் வ - அவுன்சு செர்த்து புட்டியில் விட்டு 
கொள்ளவு 2, 

129. வெள்ளை இங்கி. செய்ய. 

ஈன் ருயலம்பின கோழிமுட்டைச் போல்களைச் தண்ணீர்விட்டு சலுவ 

த்திலராத்துச் தூசர்செய்து உலரவைத்தபின் கம் ௮ம்மொனியாக் என்னு 
ம் பிஏினிய௰ில் 'வெண்மையாயுள்ளறை யெடுச ம சுகமாக வலம்பியபின் 
இதனை ஆசெடிக் ஆஸிட்டில் ஒரிரவுவைத்து காலையில் மெல்லிய வஸ்.௫£த் 

தில் வடிகட்டி. இதனுள் வேண்டிய முட்டை தீதோல் பொடியைச் சோத 

கற்றுநேசமிருச்ச அது வெள்ளை இகயொகும். இதனைக் சறுப்புகாதெததி 
ன்மீசெழுச ௮க்ஷு௩கள் வெண்மையாக மலினமில்லாமல் சுசமாய் மா 

COR gD Lb 
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380. காப்பில் இங்செய்ய. 

ஊதா இங்கி ௮ - பலம், கலஸரின் ௬ - பலம், சேர்த்து உபயோத் 
அச்கொள்ளவும், 

  

393. மீற்றொருவிதஞ் செய்ய. 
சாதாரண கறுப்பு இலங்கு ௪ - அவுன்சு, வெள்ளைசர்க்கரைா ௧௨ இரா 

ம் சேர்த்து செய்துக்கொள்ளவும். 

49௮4. இன்னுமொருவிதம், 

தனக்கஷ்டமாயே நிறமுள்ள இங்கி க - ௮௮ன்சு, ஷரபத்துபோல் ப 

க்குவமாகக் காச்சின சர்ச்சகணாபாகு ௧2 - டிராமுல்கலர்து உபயோகித்துக் 
கொள்ளவும். இச்சிர்க்கரைபாகனிற்கு ஸிம்பில்ஸிரப் என்று இங்குலிஷ் 

பெயர், 

194.  கண்ணாடிமே மெழுதுமிங்கி. 

சோடியம் ஹிலிகேட் ௩ - அல்லது ௪ - பலம், சைனின் ஒயின் க-ப 

லம் ஈதிரண்டையுஞ்சேர்த்து ஒரு புட்டியில்விட்டு கார்க்கடைத்து வைத் 

அ கண்ணாடியின்மீதெழுதிட ௮தை குலுச்சி ஒரு எஃகுசம்பியினால் எழு 

படிக்கவும், | 
124. இரகயகடி சமெழுதுமிங்கி, 

நைட்ரேட் ஆப் பிஸ்௦த் என்பதை தண்ணீரிற்கலர்.து Cue DO up 
ட்டு கடிதத்தின்மீ செழுதுமிடத்தில் ௮௫ வுலர்ச்தபின் மறைக் தவிடும், 
அக்கடிதத்தை தண்ணீரிற் றோய்க்குமிடத்தில் அவ்வெழுத்துகள் ஈன்றாய்த் 

தெரியும். 

34௮.  தார்பூசும்விதம். 

தார்பூசவேண்டிய இடத்தை முன்னுதாய் பெருக்கு சுத்சப்படுத்தி ய 
தன்மேல் இலேசாக சார் பூசி ௮.து உலர்ந்துபோகுமுன் ஒர் ஜல்லடையி 

ல் மணலைப்போட்டு தார்பூசிய விடமெங்கும் ௮மணல் விழும்படி ஜலிக்க 

வும். அது வுலர்க்தபின் மறுபடியும் முன்போல இலேசாய் தாரைப்பூசி ய 
தன்மேல் மணலை ஜலிக்கவும். இவ்வண்ணம் ஈரலைந்து ஆவர்தஇ செய்யு 

ம்பக்ஷ்த்தில், ௮ப்பூமி மெத்தவுக் கெட்டிப்படும். 

126, புரைகுத்துமுபாயம். 

பாலுக்குப் புரைகுத்த மோர் அசப்படாதபக்ஷ்ம் | பதில் புளியைப்போ 
ட்வெவைக்கவும், ௮து தமயிராகத்தோய்ர் தவிடும், இது சலர்க்குச் தெரிந்த 
விஷயமே. 

147. விசேஷம்வெண்ணையெடுக்க. 

வெண்ணனையானது ௮இ௫மாகவேண்டில், ஒரு படி பாலினில் கால்டடி, 

செய்யைச்சேர்தது காச்சி புமாகுத்தி மறுசாள் சடையுமிடத்தில் வெண்ணை 
அஇகமாகவிருக்கும். இது அவ்வளவு சிறந்ததாயிராவிடினும், தேகத்திற் 

சச் கெடுதிசெய்யமாட்டாது.
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198, நாட்டு சேரப்புசெய்ய, 

சுண்ணாம்புக்கல் ௫ - சேர், உழமண் ௰ - சோ, தேங்காயெண்ணை D- 
சேர், கொழுப்பு டு - சேர், இவைகளில் சுண்ணாம்புச் கற்களை ௪௰ - சேர் 
ஜலச்திலும், உழமண்ணை உ௰ - சேர் ஜலச்திலும் போட்டு வெவ்வேருய்க் 

கரைத்து தனித்நனியாய் ஒவ்வொரு பாத்திரத்தில் விட்டுவைத்து ராளோ 
ன்றுச்கு மூன்று இரம் கலஃவெச்.து, சாலாசாள் ஒவ்வொன்றினிலிருக்கும் 

தேட்டைத்தண்ணீரில் இரண்டு இனுசுசளையும் 'ஒன்றாய்க்சலர்.து ஓர் பாத் 

இர.த்தில்விட்டு அடுப்பின்மீசேற்றி காச்சுகையில், கொழுப்டையுர் தேங்கா 

யெண்ணையும் ஒன்றாகச்சேர்தது வருக்க, மூன்காச்சிய தேட்டைத்சண்ணி 

ரில் இதைச் சொஞ்சக கொஞ்சமாய் வாரத்து துழாவிச்சொண்டு வாவும்,, 

அது குழம்டாகுஞ்சமயத்தில் தமக்கஷ்டமாகயெ அச்சுமுதலிய கருவிகளில் 

வார்த்துக்கொள்ளவும், இதை சுண்ணாம்பு சோப்பென்பர். 

1389 ஜோதியெழுத்து. 

கசொஞ்சர் தீமுருசல்மாஷஹாணத்தை யெடுத்து இங்கியிலுரைத்து ஈன் 
ரூய்மத்தித்து அதில் இறகுபேனா ௮ல்லது ஸ்டீல்பேனாவைகாட்டி, அவ்விங் 

இயையெடுத்து க்கு கடி.தத்தலெழுஇ உலர்ந்தபின் ௮தை இருட்டினிற் 
பார்த்துப் படிச்ச ௮வவெழுத்இிமாவும் வெண்மையாய் ஈன்றாய்த்தெரியும். 

140: கீரைத்தேமோட்டை. 

ஒரு முட்டைக்குள்ளிருக்கும் ௮அம்புலியைபோக்க நீரிலுள்ள ஒரு பெரு 
த்ச ௮ட்டையைப்பிடித்.து அதில் விடுத்து மெழுகினொால் வாயை மூடி ஊ? 
புக் ரந்தனஞ்செய்து நீருள்ள குளம் அல்லது குட்டைகளின் பக்கத்தில் 
சற்றொத்.இக் கட்டாந்தரையில் ௮சையாதுவைத்துவிட அவ்வட்டையானது 

குளிர்ச்சியான நீரைத்தேடி, நெட்டிக்கொண்டேபோச அம்முட்டையானது 
அக்குட்டைத்தண்ணீர்பச்சமே உருண்டுக்கோண்டேபோம், மற்றபக்தங்க 
விற்போகாது, 

141-விம்சகாவுடமைவிற்க. 

எப்பொழுதும் விற்காத பண்டல்கள் விற்கவெனில், ஈரி-புரி-எரி-என் 
னுமந்திரம் முதலில் இலட்சமுருவேற்றி முடிவானபின் தான் யாதாமொரு 
பண்டத்தை இம்மந்திஞ் செபித்துச்தொண்டே தொடவும் தொட்டது 
மு;தலியாவுஞ் சுஞுசுருப்பாய் விற்காதவை யெல்லாம் உடனே விற்பனை" £ய் 
விடும், 

149-சாவடக்கம். 

சாயரில் வட்டச்லுலுப்பையை தான் ஒருமனதாய் சன்னிக்ச ழியா 

தூறுவன்சையால் காப்புகட்டி. தூபதீபகைவேத்தியங் கொடுத்து ௮ச்செடி. 
யைக்கெல்லி வோருமற்பிடுங்கெ சசா தன் ரசல் வைத்துச்கொள்ளவும். 
தரன் எதிரிசளிடத்திற் பேசுகையில் அவாள் காவற்.றுப் பிதுர்கலக்க எதிர்த் 
தொன்றும் பேசார் கள்,
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1&43-வாடைவகை, 

கு.ரிக்குமஞ்சள்தே.ற-௬-சண்வெளையிற் போட்டுவைக்கவும், அதிலுள் 

o coe sag லெதை வெளியிற்றள்ளிவிட்டதைகீக்க லது உள்ளிருட்ப 

மைபெடுத்து அதைப் பரிமள செர்்த்தோடு சேர்த்தனாத்து சனது தேசத் 
இற்பூசிசெல்ல அரசர்முதல்வாடையாம்-மாதர்க்ளும் வணல்இவருவார்கள். 

14&-வரியக்காப்பு. 

திவச்சன்பிளனே ஆதியுர்திக்கொடியை மூத்து அதைச் சேனில்மண் 

டல் மூவைசத்து அதன்பின்னெடுத்து அதைப்பூசித்துத் தியானித்து செம் 

பு, வெள்ளி, தங்கம் இம்மூன்றைபுமூருக்க தகதெட்டி ச௪டகஞ்செய்து அச 

ஜுள்ளிதை யடைத்துமூடி அருக்கனில் சத்திச்கெதிர்வைத.து அ பதிபரை 

வேச்.திய/சொடுத்து வலக்கரத்திம் போட்டிருச்சவும், ,மன்னர்கன் முதல் 

மாஜாசளும், நிராகஙகளியாவுச் வசயமாம், 

14 5-சர்வபிடைகீக்க. 

இற்கு அறுசோணக்கறி அதனுள் சடாசு$ரமாயெ-௮-௨-ம-௫இ-வ-௧- 
அவ்வாறு அறைகளிலும்போட்டு அதினடுவறையில் ஐயும்-இிலியும் -சவ்வும்- 
போ ட்டு அம்முனைகளிற் குலங்களிட்டு அதைச்சுற்றி ஒங்காரம்டதிர்து அத 

ற மஞ்சள்குக்குமமணிந்து ஐயும் இலியும் சவ்வும் என௬௮-உருசெபித்த 

பூசித்து ரக்ஷாபர்தனங்கட்டிடவும், சர்வபபீடைகள், பலபிணிகள்,பில்லிசூனி 

யம் ஏவல்சள்் ரும், 

]&ட-சுசமகல-. 

இதற்கு முக்கோணம்£றி அதினடுவில் இங்-௮ம்-நில்-எழுதி முப்பிரி 
மூன் வர்ண நூலாற்கட்டி சஅாபதீபறைவேச்தியத்துடன் பூசித்து குளிசமா 
டி சுரம்வந்தவர்க்கு தட்டிவிடவும், எவ்விதச் சரங்கள் பிணிகள் வில நீங்இ 
விடும், 

147/-சர்வகோஷா தீர. 

கையில் விபூதியை த அதின்மேல் இம்-வல்-சல்-எனவுமெழுஇி இசை 

யே எ.௮-உருசெபித்து அச்ச விழூதிகொடுச்சவும், சகலதோவம், நீரிழிலு, 

மற்ததுச்திரும். இவ்வாறே கஉணாள்விடாது கொடுக்சலும், 

146-பிள வைகள் கரைய. 

முன்போலச்சையில் விபூதியைவைத்து உம்-வக்-சம-என்.ற-ஈ௮-உ௫ 

செபித்து ௮௭,௪ விபூதிசொடுக்கவும், அதின்மேல் தடவவும், ௩-சாள் 6B 
சம். புண்களாறும், பிளவைசளசனாயும், குழிரிணமாறும், சிலர் இிகோயர் 

of Bono. 
140-பிரசவிக்க. 

ஒருணெணத்தில் எணணை அல்லது வெண்ணையைவிட்டு டம்-டம்- 
என௱௮-௨௫ செமித்து அம்மாது வயிற்றின்மேல் இறங்க த்தடவிப் பூசவும், 
அரைசாழிசைக்குள் சசுவானத விலாவில் தனாயில்வர்.க விழுர் தவிடும்,
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150- ser joensen con Be, 

ஒரு ஏனத்தில் சண்ணீனாவிட்டு லாஃலூ-லீ-என்லு மர்திசம் 7௮4-௨௫௬ 
செபித்து அசைவாயினால் ௩-இறகதி அவாள்சண்களைச்சுந்றிபூசவும், சுந்த 

யடைப்பறும், படலகாசம்றீங்கும், கண்புகைச்சலாறும் கண்ணீர்முட்டலு 
சமலும். 

151-கனவில்விந்துகஷ்டமற. 

சுனவில்விர்து கலிகமாவத்சலவெனில்,காரீயச்சை ௮ஸாச ழஞ்சிடையு 
ருக்கி உருண்டையாக்கி அதினயவிற்றுளைசெய்து அதை இடுப்பினிற் 
கட்டிக்சொள்ளவும், அவன் பா.இிராத்திரியில் கூவி கனவுகண்டு அதினால் 

'இர்கிசியங்கலிதமாய் விடுவது அதுமுதல் நின்றுவிடும், மோடனியும் வில 
ம் 

152-சனவுகாணாஇருக்க. 
பிரதிதினமும் மாறாது சனவகண்டிடலேசவெனில், படிகாரத்தை 

இராத்திரியில் சன.து தலையின் இழ்வைத்து சான்தூக்கவும் அவன்சனவுகா 

ணாதிருப்பன். ௮இில் எவ்வித பசாசத். தவமும் சாத்துச்க ஐப்புருதலிய மோ 

இனி.பும் கின் றுவிலூளிடும், 
159-சொக்கட்டான்சூதுவெல்ல. 

சொச்சட்டான்முதலிய சூதாடுவதிற் கெலிச்சவெனில், மர்திரம்(சத்த 
தீ.த்த சகுனி சகுனி நில்லு நில்லு எதிராளிகுணமுங் கெலிப்பும் எனச்சே 
பலிக்கச்சுவாசா) வென்று ஈ௮-உருசெபித்து முன்னுதாய் ஒதியபின் சொ 
க்கட்டான் சூது முதலியவை விளையாடவும் தான்செலித்திடுவன். 

154-உடைந்தகருங்கல்லொட்ட. 

கருங்கல்லான.து உடைந்தது ஒன்றாய்ப் பொருர் வெனில், பழையச் 
ட்டச்சல் தாளை சோங்கசொட்டைப் பாலிலனாத்து உடைந்த கருங்கல் 
வாய்களிம் பொருச்தத்தடவி ஒன்றினோேடொன்று படியவைத்து ௰- காள் 

நிழலிலுலர்த்இப் பேர்த்துப்பார்க்ச அதுபோது செட்டியாய்ப் பிடித்துக் 

கொள்ளும். அதை ஈட்னெவத்து யானையைச்சட்டி யிமுச்சாலு முடையா து. 

455-கடி.த்தபல்லுஇர. 
கடித சவர் பற்களுதிரே ண்டுமெனில், மலுஷியாள்சடித்த விடத்தில் 

கோழிபெச்சமும் சபேத்தியாவுங்குழை த. துசடி.வாயிற்றடவ முன்ஈடி,சீதவர் , 

பற்கள் எத்தனையோ அத்தனையும் உறர்ச்துவிடும். இவாளுக்கும் கடிவிகத 
நிணம் ஆறிவிடும், உதிர்ச்தபற்கள் மறுபடியும் முளையாது, 

153-சாக்கரைகசக்க.. 

ஒருதட்டில் சீடுப்பேர்பாதியிற் நடைகட்டி ஒருபக்கம் சர்ச்சனாயம், 

மற்றொருபக்கம் இலப்பைக்கொட்டைச் அள்போட்டுவைத்து சர்க்கரை 
சக்கவேண்டுமாடன்,அலாள்வாயில் இலுப்ல்பக்செர்ட்டைத் அளைப் போட 
சசத்கும், சர்க்சனாஇத்திக்க வேண்டுமாயின், சர்ச்சசாயைப்போடத் இத் 
இக்கும்,
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159-வேர்க்கடலைகசக்க, 

முன்போலவைத்த ஒரு தட்டில்பேர்பாஇக்கு வேர்க்சடலலைப் பருப்பும், 
மற்ளேோர் பேர்பாதச்கு வேப்பவ்கொட்டைப்பருப்பும் போட்டுவைத்து ௬9 

ச்சவேண்மோயின், கேர்ச்கடலையும், சசச்சவேண்டுமாயின், வேப்பவ்கொட் 

டையும் ௮வாள்வாயிற்போட இனிப்புக ச சப்புச்தெரியும், 

3 கமாமாற. 

செவ்வாய்க்ெமைதினம் தலசுமூருகளைகக்கு காப்புகட்டி அதின்வே 
ஸாக் குளிசமாடி தான் கட்டிகிகொணடு தர் பூமரத்தைத் தழுவிப்பிடித்து 
என்னைவிட்டு நின்னைப்பற்று வென்று ௩-இிறஞ்சொல்வி அவாள்திரும்பிப் 

பாராமல் வீட்டிற்கு வச்துவிடவும், அதுமுதல் ஈணாத்த உரோமங்களெல்லா 

மாறி கறுத்துவரும், 

1509-ஈலாமயிர்சப்பு, 

சரைத்தமயிர் சகறுச்சவேண்டுமெனில், மாசித்காயைச் வெக்சச்சட்டதி 
ஜனோடு தசனாப்பொடியைச் சேர்த்தரைத்து சரைமயிர்களைச் சோப்பினாற்றே 
ய் 2 துக்கழுவி' இப்பொடியைப்பூச இக்கப்பினால் வெளுதத உரோமக்கள் 
Hs HAND. 

160. இருட்டுபிடிக்க. 

ஒரு சகோழிமுட்டைக்கு மஞ்சள்பூ9 குங்கும்மிட்டு புட்பஞ்சாத்தி ௪ற் 
தபொறச்சது அதைச் கையடச்சஞ் செய்து மறைத்துவிட்டு அசைப்போ 

கோ வேறே யவாசத்துமுட்டைக்கு மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அதை பெடுத்துக் 

காட்டி இச்கோழிமுட்டை உப்பியதுபோல்திருடியவர்வயரும் இப்படி சான் 

௨ ப். வெடிககும என்றுசொல்ல, இருடிய சொத்தை பயந்து சேர்த் துவிடு 
வாகள, 

161-45 Ban யற்றிருக்க. 

இசவில் யாதாமொருவர் தித்திரையற்றிருச்க வேண்டுமெனில், அவா 
ள் இரண்டுகைகிறைய அல்லது ஆழாக்கு புதியதேனைக்குடிச்துவிடவும், ௮ 

ன்றுமுதல் இரஜில் நித்தொவாமாட்டாது அதற்குமுறிவு, எலுமிச்சன் 
ட 2ரசமுஞ் சர்க்கராயுஞ் சேர்த்துண்ணவும். 

462-மீன்படா இருக்க, 

வள்ளிச்செருக்கு சாயறில் சாப்புசட்டி வோருாமற்பிடுஜ்இ அதை வ 
காயமாடி (9) ஈ௮-உருசெபித்து அதை வலையிற்க ட்டி, சண்ணீரில்லீச ௮வ 

வலையில் ஒருமச்சமேனும் ௮சப்படாது, அதை அலிழ்ததுவிட்டுப்பேரட மச்ச 

சவசள் வலையிற்படும். 

492-மீன் களையழைக்கவர. 

தவிடும் எள்ளும் வெவ்வேருய்த்துவைத்து இரண்டும் gerald sox 
து (௦) ௪௮-௨௫ செபித்து முன்போலப்பூரித்து அதை சண்ணீரிற்றெ 

உரித்து மீன்சளைவாவென்றழைக்க யாவும் ஒன்றாய்த் இரண்டுருண்டுவீடயிம் 
ப்ட இடி.வந்துசேரும,
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364. மீன்வலையிற்பட, 

மச்சங்கள்வலையில் ௮சப்படவேண்டுமெனில், கவர்க்திருமல் சிமிர்கதி 
ரூச்கும் அகத்திச்கு அஇவாரசாள் சாப்புகட்டி தபதபசைவேத்்இிழ்ருக்தலி 

யதுடன் ஒரு எனுமிச்சம்பழம் அல்லது கோழிக்குஞ்சு பலிகொடுத்து கோ 

ருமற்பிடுல்ு (வம்) ஈ௮-உருசெபி$ தப் பூசித்து அவ்வேளை வலையிற் கட் 
டித் தண்ணீரில்வீ௪ அ௮வ்வலைகிறைய மச்சங்கள்வர்.து ௮சப்படும். 

%65-பயிர்கள்செழிக்க. 

நாயுருவிச்கு முன்போல காப்புகட்டி ௮தை வேரருமத்பிடுல்இ க்சைய 
மாடி (மா) ஈ௮-உருசெபித்துப் பூசித்து வயலின் நீர்த்துறையிற் புதைச். 

வைக்சவும்,அல்வயலிலுள்ள எல்லாப் பயிர்சளும் ஈன்றாய்ச்செழித்து விளை 
யும், அதிற் சேதல்கள்வா.ராது மகுதியாய் உபரியாகும், 

406. லைமிகுஇயடிக்க, 

ஈவாச்சாரமும் கோழிமுட்டையோடும் இரண்டும் பொடிசெய்து (பா) 
ஈலு-உருசெபித்து முன்போலப்பூசித்து அதைத் தண்ணீரிற்போட அதில் 

மிகுதியாய் அலையடித்து சமூத்திரம்போற் மண்ணீர் பொங்வெரும், 

367-அலையான தடங்க, 

அருகம் விஷ்ணுகார்தியும் இரண்டும் வெஷ்வேராய்ப் பொடிசெப்சு 

(இ) ஈ௮-உருசெபித்து முன்போலப்பூரித்து சமுத்திரத்தில் விட்டெறிய, 
அஙகடிக்கும் அலையானதடங்கி பொல்கியெழும்பாது நின்றுவிடும். 

368-சுகைகீர்குளிர. 

முடச்சொத்தானை காப்புகட்டி வோராமற்பிடுங்கி யுலர்த்திப் பொடி 

செய்து (ஐஜஈ.௮-உர௬ செபித்து முன்போலப் பூசித்து சசையான தண்ணி 

ரிற்போட, ௮சண்ணீர் குளிர்ந்துவிடும்,இவைகளை ச்சச்சபடி இடைசண்டு 
போட நன்மை. இல்லாவிடி நீகெடும், 

169-குளமுடையா இருக்க 

அமுக்கு.சாவைச் காப்புகட்டி வோருமற்பிடும்கி குளிசமாடி, (இலீம்) 
என் த -உருசெபித்து முன்போலப் பூரித்து குளக்சமாயித் புதைத்து 

வைக்கவும், அக்குளமானதுடையாது ௮க்கனாயும் புறளாது கற்பார்தரமா 

கவிருக்கும். 

4980. வெள்ளைச்செம்புசெய்ய. 

செமபு ௪. டங்கு, சாகம் ௩, - பங்கு, நிக்கல் ௨ - பங்கு, நிறம் செடு 
சீ.து இவைகளில் முதல் நிக்கலை கெட்டியான மூசையிலுருக்இ, அசன்பின் 
செம்பை யதிந்போட்டு இல்விரண்டும் நன்றாயுருயெதில் நாகச்தைப்போட் 

பர்போவுவ கலர துருகியவு டனே அதிவினாவிலிறக்கி சீனக்சிஷ்டமான; ௮௪௪ 

கருவிகளில் வார்த் துக்கொள்ளவும்,
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171, வேவிதஞ்செய்ய. 

நிச்சல்ஹில்வர் ௨ - பங்கு, செம்பு டு - பங்கு, சாகம் ௨ - பங்கு, நிறு 

த்தெடத் த மேற்சொல்லியதைப்போம் செய்துகொள்ளவும், இது மெத் 
தீ வெண்மையாயிருக்கும். 

174, மற்றோர்விகஞ்செய்ய. 

செம்பு ௫ - பங்கு, நாகம் ௩ - பங்கு, ஙிக்கல் ௨ - பங்கு இவைகளை 

முற்கூறியபடி செய்யவும், இது பிரசித்தமாக ஜர்மன் ஹில்வர் என்ன வி 
சேஷமாய்க் கைச்கொவ்வர், 

27-விளைவுபலிக்க. 

தேவி செம்சமுநீருக்கு காப்புகட்டி வேறுமற்பிடுங்கு அதை குளிச 

மாடி. (ஏ)-என்றுஈ௮-உரு செபித்து முன்போலப்பூசித்து ௮சைப்புலத்தி 

ற் புதைத்துவைக்க ௮ப்புலமான.து ஈன்றாய்விளையும், சாவி சேதாரம்ஒன்று 

ம் சோரது, 

17௯. காதெ ஏண்ணைமாற. 

oes காசெத்தில் எண்ணைடட்டிருக்கறதோ அர்த காததெத்திற்கு ௬த் 

இசெய்த கற்பூர. த்தைலச்தை பிரஷிஞாம் பூசி அது வுலர்ந்தபின் எண்ணைப 
ட்டிருக்சூ.மடத்தில் ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் ஒயின் என்னுச் திராவகச்தைப் பூசி, 

கொஞ்சரேரம் வைக்கு.பிடத்தில் சாஇுதத்திலுள்ள எண்ணை இக்செல்லாம் 

கச முன்போல் சுத்சமாயிருக்கும், 

175, பித்தளைபாத்இரங்களைசுத் இசெய்ய. 

சத்திசெய்யவேண்டிய பித்தளைப்பாத்திரல்களை நெருப்பினருகில்வை 

த்து கொஞ்சகேரம் சிறுக சூடெழச்சாச்சி அதுகுளிர்ர் துவிடுமுன் 'ஈவாச்சா 

சத்தை தூள்செய்து தண்ணீரிற்கலந்து அதினால் பலவித பித்தளைபபாத்தி 

ரங்களைச் தேய்ச்குமிடத்தில், அதிலிருக்கும் சிலும்புமுசலியவை$கஇ «ss 

மாய்ப் பிரகாசிக்கும், 

376. மற்ஜொருவிதம். 
பைக்ரோமேட் பொட்டாஷ் க-துலாமுள்ளதை மெழுகைப்போ லளர் 

ந்தெடுத்து ஸல்பரிக் ஆவிட் ௨ - துலாம்சேர்த்து ௩ - துலாம் தண்ணீரில் 

இவ்வி.ரண்டையுல்கலந்து மலினமா௫ிய பித்தளைச்சாமர்ன்சளை இதில் களை 
த்து தேங்காய்காறில் அல்லது ௮தின் பஞ்சினால் சேய்ச்கவும், மெத்த பரி 
சுத்தமாயிருக்கும், 

177. இன்னொருவிதம். 

சைட்ரிச் ஆஷிட்டை ஒரு குச்சியித் நுணியைச்சத்றி அதினாத் சொஞ் 
சங்சொஞ்சமா யெடுத்து பித்தளைச்சாமான்களின்மீது சேய்த்த துவர் Sey 
ல் துடைச்சவும் பரிசு த்தமாயிருக்கும்.
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178, பால்முட்டைப்! பரக்க. 

காட்டாமணக்குப் பாலைக்காந்து ஒர் கண்ணத்தில் விட்டுக்கொண்டு ஒ 

ருபனைகாரில் சுருக்குமுடிபோட்டு அதினடுவிற் துளைவிட்டுப் பாலித்றோயத 

து வாயண்... வைத்தாதவும். அதிலிருந்து ௮ப்பாலில் முட்டை முட்டை, 

யாய்ப் பாக்கும், 

379. முட்டைக்கூத் தாட, 

ஒரு கோழிமுட்டைச்குள் அம்புலியாவும்போக்க அதிர்சொஞ்சம் 
காரமுள்ள கெர்தசத் இராவகத்தை யூற்றி மெழுகாலே வாய்மூடி, அதை 
மேஜையின்மேல்வைக்க, அம்முடையானது குஇத்துக் குதித்து கூத்தாடிக் 

கொண்டேயிருக்கும். ஆனால் ௮து சரையில்விழாத பக்குவஞ்செய்யவும். 

380, புட்டிநீரிம்புமுவாக. 

ஒரு வயாகலப்புட்டியின் கார்கனுள்ளே கொஞ்சங்குடைந்து அதில் 

தந்ததிதூளையும் ரப்பர். தூளை.பும் நிறப்பி யடக்இவைத்துப் புட்டியில் வ-௮ 

ணா சர்க்கரைாயைக்கொட்டி. வெந்நீர்விட்டுக் கார்ச்கைபி௫ெ றச் குலுச்விட 

அ௮க்கார்க்ன் முள்ள தாளெல்லாம் ௮ல் விழுர்துப் புழுவைப்போல் கெ 

ளிவது பார்வைக்குப் பளிங்காய்த்தெரியும், 

181. மஇில்மாம்பட். 

கோயிலின்மதில் - அல்லது வீடு மெத்தைகளின் சுவர்களில் ப 

சுநிகளின் எச்ச,ர்இினால் முளைச்இருக்கும் மரககள், செடிகள், கொடி.சன், 

பூருகள் முதலியவைகளின் வேளாச்கொஞ்சம் வெட்டி, அதில் ஈல்லெண் 

ணை ஈவாச்சாரம் சர்க்கரை ௩-ம் சாரித்து சடைவிவைத்திருக்க, ௪-௫ நாளை 

ககுள் அவைகளுலர்ச்துபட்டுபோம். இசையேவிருக்ஷங்களின் அணிவேரிம் 

டவ இவவாராகும, 

188 செல்லுிகா. 

சுவர்களில் அல்லது ம.ரககளில் செல்லுப்பிடி ச்திருந்கால் ௮சைத் 

தட்டிவிட்டு அவவல்யிற்கொஞ்சம் ஈவாச்சாரர் துறுச்து சர்க்கரைபோட்டு 

மூடிவைத்திருக்க, அச்செல்லுகள் அல்லது கரையான்கள் கூட்டோடே 

யொழிக்துப் போய்விடும். 

183. வேழொருவிதம். 

வாஷிங் சோடாவைப் பொடித்து தண்ணிமிற்போட்டு அது கரைந்த] 

ன் இத்சண்ணீரில் பித்தளைப்பாத்இரஙகளைப் போட்டு அடுப்பின்மீ தேற்றி 

கொஞ்சகேோரம் எறிவித் தெடுக்குங்கால் அப்பித்தளையினிலிருந்த சிலும்பக 

ன்று சுத்தமாயிருக்கும். 

18%. அல்யூமினியம்பாத்இரமசுத் இசெய்ய. 

சமை அப்பளாசாரமெஃனுஞ் சோ.டாவுப்பை வெர்$ரிற்போட்டு ௮ல் 

பூைியம் பாத்திரயகளைச் நேப்க்குமிடத்தில் அது சத்சமாக வெள்ளியை 

ப்போலப் பிரதாசிஃகும். 

௦
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185. பச்சைப்பால்கட்டி விட. 

  

பச்சைப்பாலில் மூசல்கொம்பு ரசத்தைவிட்டு கொஞ்சகேோ் குளிர்ச்சி 

பா.புள்ளவிடத்தில் வைச்திருச்ச, அப்பாலானது இரு, ட்டிவிடும், இவ் 

வாறு குட்டிப்டலாவிலுமாம், 

186. மத்ஜொருவிதம். 

பச்சைப்பாலில் காட்டுச்சமர்த்தன்பாலைக் சொஞ்சஞ்சேர்ச்து அப்படி 

யே குளிர்ச்சியான இடத்தில் வைச்சமாத்திரத்தில் அந் ப்பாலிருகச் சட்டி. 

விடும், இதிற் ரு.துபுஷ்டியைச் சொடுக்கும். 

187. துணிசாயங்கெடாமற்றுவைக்க, 

குளிர்ச்ச ஜலசச்இில் கரல் பவன் சோப்பைப்போட்டு அது கரையும் வ 

மாயில் கொதிக்கவைத்து "96 கொஞ்சம் படிகாரக் சட்டியைப்போட்டு 

இரண்டும் கலக கொதிக்சகவைதது துவைச்சவேண்டிய கணிசளை இர்த 
ஜலத்திற் றுவைத்து வுலர்1இ, மறபடி.பும் ஜலம் வேண்டுமாயின், அதில் 

டடிகாரத்தூளைச் சேர்க்கவும், இவவண்ணமாய்க் நுவைக்க துணிகளின் 

சாயங் இஞ்சிற்றேனும் போகாது 

188. கறுபபு அரக்குசெய்ய. 

வெணிஷியன் ட ரப்பன்டயின் ௧௮௩ - பலம், ஆவுலிரக்கு ௩௱ - பலம, 
சோசனம் ௪ - பலம், வேண்டியவரைாகும ராம்பிளாக், இதுகளில் அவு 

லாககையும் ரோசனத்தையுக் சாள்செய்து ஒரு பானையிற்போட்டு சிறுயோ 
யெரித்து ஈன்றாயக காய்கையில் சாம்பிளாக் போடியைப்போட்டுக் கலக௫, 

எரிவிக்காது அனலில்வைச து கெனிஷியன் டர்ப்பன்டயினை விட்டுச் கலக் 

இலவைச்சவுடன், இதை மேடுபள்ளமீன்றி பளபளப்பாய் ஈரமுள்ள கரங்க 

ல்லின்.£.து ஒரு சாண்டி.பால் சொண்டு வார்த்து கைகளினால் கண்ணீனாத் 

£ட்டு இஷ்டப்படி பெருமனாகவும, $ளமாசயும் அதளை.புரு டி தண்ணீ 

ரிற் போட்டுவிடவேண்டிம் இது முச்தினாபோடயும், 2ல்செய்யவும், மற் 
m 5B Gps ures $ Gy i 

189 és அ௮.ரககு செய்ய, 

அவுலாக்கு பலம்உ ௩௩, (சீராசனம் பலர் ௩௩, நிலபஉடா பலம் ௩௩, 

வெனிஷியன் டர்ப்பன்டைன் பலம் சாடாட, இவைகளை ே£ம்சொல்லியபடி. 
செய்துகொள்ள ேண்மிம், 

190 சிவ vy ௮ க்குசெயய, 

அவுலாககு பலம் ௩ ட, இஙகிலியத்தூள் பலா ௮௩, கரபூரத சைல 

ஈதுடன் சோத்சலாத்த ரிமைஈண்ணாம்பு விழுதி inn Te, வெணிஷியன் 
டட்ப்பன்டைன் டல மாட, இறுகளே மேம்கண்ட படி செய்துவொள்ள 

Dads GR ம
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191. தோல்கட்குப் பூசும் வார்னிஷ். 

HANES UND ௧௩, லெள்ளைகற்பூத்சைலம் பலம் (ட, சாண்டர்க் 

ஸ். பலம் ௨, சாம்பிளாக்கு பலம் ௧, ஸ்பிறிட்ஸ் அப் டர்ப்பன்டைன் பலம் 

௪, ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் ஒயின் பலம் ௬௬, இவைகளில் ௮வுலரக்கையும் சாண்ட 

ர்க்ஸையும் பொடித்து ஒரு பானையிற்போட்டு அடுப்பின்மீதேற்றி றுகவெ 

ரித்து ௮து சரைரந்சவுடன் ராம்பிளாக்கைப் பொடித் சதிற்போட்டு கலக்க 
வைத்திடும்பின் அதைச் €ழிறச்டு ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் ஒயினை அதில் விட்டுக் ௪ 
ல.ச்9 அன்பின் கற்பூச்தைலச்தை விட்டுக்கலச்டி மறுபடியும் ல்பிரிட்ஸ் 

௮ப் டர்ப்பன்டைனை விட்டு யாவும் ஒன்றாய்க்சலஃ்கக் துழாவி ஆறவைத்து 

புட்டியில் விட்டுவைச், து சோல்களுக் குபயோ் றுச்கொள்ளவும். 

192. மரங்கட்சுய் பூசும் வார்னிஷ், 

எந்த மரச்சாமான் ஈளுக்கு வார்னிஞ் பூசவேண்டுமோ அதைப் பட்ட 
னாச்லையினாற் றேய்த்து அதன்பின் மஞ்சள்மெழுகை மண்டாத்இரத்திற 
போட்டு உருசவிட்டிறச்ச ஆறிவருஞ்சமயச்தில் கொஞ்சவ் சற்பூரத்தைலச் 
நைவிட்டு இரச ெெ முகை எடுத்து துணியில் வைத்துக்கொண்டு மரச்சாமா 

ன்கட்கு ஈன்றாய்தீதடலி, அதன்பின் பட்டணாலையால் தேய்த்து மறுபடி 

யம் வார்னிஷ் எண்ணையைப் பூசுமிடத்தில் அது நன்றாய்ப்பிடித்திருக்கும். 

இந்த மெழுகு மெச்சச் சூடாயிருக்கை யில் கற்பூரதீசைலச்சை வார்க்கும் 

கால் அது பற்றிக்கொள்ளும், 

192. மற்ஜொரு வார்னிஜ். 

சாண்டர்க்ஸ் உ௰௰ பலம், அவுலரக்கு ௬௦ - பலம், சோசனம் ௧௨௨- 

பலம், ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் ஒயின் a@r - பலம், வெனிஷியன் டர்ப்பன்டைன் 

௪௮ - பலம், இவைகளில் முதல் மூன்று இனுசுகளையும் ஈன்றாய்ப் பொடி. 

செய்து ஒரு பானையிற்போட்டு சறுகவெரித்து யாவும் ஈன்றா யுருடு சண் 
ணீராகும்பின் இறக்வைச்து ஸ்பிரிட்ஸ் ௮ப் ஒயினை கொஞ்சல் கொஞ்ச 

மாய்விட்டு 2லக்க்கொண்டிருக்து முடிவில் டர்ப்பன்டைனைவார்த்து வை 

ச்.றுச்கொண்டு உபயோடுக்கவும், 

194. வேறொரு வார்னிஷ். 

ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் ஒயின் ௧ -: புட்டி, அவுலரக்குத்தாள் ௨௨ - பலம், சா 

ண்டர்க்ஸ் ஐ - பலம் ரூமிமஸ்த௫தாள் உ - பலம், பளிக்குசாம்பிராணினள் 
பலம், இவைகளியாவும் ஒன்றாய்ச்சேர்த து குலுக்னெமாத்திர த்தில் யா 

வும் mad. அதற்குமேல் உபயோட்துச்கொள்ளவும், 

395, கோழிமடிய. 
ஈஉரவெங்காயத்தை எருக்கம் பாவிற் றோய்த்துத் தோய்த்து வுலர்த்தி 

அசைக் கோழிக்கு முன்போட அதனைக் கோழியானது இன்னமாத்திர தீ 
இல் அக்கோழிக்குப் பேதியதிகறித்து ௪-௫ - இனத்திம்குள் மடிர்துவிடும்- 
அசற்குமுறிப்பு செய்தாலன்றி ஷே. பேதிதீராது,
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196, சாமான்கட்குப் பூசு மெருசெண்ணை. 

மண்ணெண்ணை ௬ - வீசை, காமர் என்னும் மைகுங்கிலியம் ௧2 - வி 
௯-௪, மாட்டுக்குங்இலியம் ௧௨ - வீசை, இதில் மண்ணெண்ணையை அடுப்பி 
ன்மீதேம்றி ிறுசச் காச்சி இருவகை குற்கலியத்தையும் பொடி த்துப்போ 

ட்டுச் கலச்ெவத்து விரலாற் ரொட்டுப்பார்க்கவும் பிரினியைப்போலாகும் 

வரையில் அவவடுப்பின்மீதிருக்கவைதீதுப் பின்பு இறக்கி உபயோடக்கவும். 

அடுப்பு சறுதியாயெரிக்கவும். பெருச்தியாயெரிச்ச எண்ணையானது பற் 

றிக்கொள்ளும். 
197-விளைவுகெட. 

இத திரமூலச் துக்குக் காப்புகட்டி, Carer opens குளிசமாடி (யா) 

என்து-ரா-உருசெபித்து முன்போலப்பூசித்து அசைப் புலத் .இற்புசைத்து 
வைச்ச, அப்புலமானது ஈன்றாய்விளையாது - அதுசாவிச்சே தா£மாய்ப் பா 

ழாய்விடும், 

198-பச்சான்பட, 

ஆடதின்னாப்பாளைக்குக் காப்புகட்டி வோருமற்பிடுங்கு ௮இல் வசம்பு 

கூட்டியரைத்து சோலூறிய சண்ணீரிற்கலகட (ஒவவு) என்று - ௮ - உரு 

செபிதது முன்போலப்பூ?ித்து அதின்பேரிலெறிய பச்சான் (slugs 

Curia Op. 

199-Qe@upagjearion. 

உவனாங்கொடிச்குக் சாப்புகட்டி வேரறாமற்பிடுவ்இு சா ராய்விட்டரைத 

அ (சோ) என்று-௭௮-உருசெபித்து முன்போலப்பூசித்.து அதின்பேரிலெ 

தீய அல்லத அள்ளித்தெளிக்கவும் நெடுமுக்குணமறும். அதன்பின் கெடுதி 

தரெராது, 

200 கரிபூச்சற. 
ஆடுதின்னாப்பாளைக்கு காப்புகட்டி வோருமற்பிடுக்டு சாராய்விட்ட 

ரைத்து (ஐம் கலியும்) என்று ஈ௮-உருசெபித்து முன்போலப்பூசித்து ௮ 

தின்பேரிலெறிய அல்லது அள்ளித்தெளிக்க கரிபூச்சுகளற்றுவிடும். ஆ,௪ 

னால் யாதொருகெடுதியும் கோது, 

௮0]. குருத்துப்புமுவற. 
நின்றவிடா் தீஞ்சானுக்கு காப்புகட்டி வேருமற்பிடுக்கு சாராய்விட் 

டனாத்து (சா) என்று ஈ௮ - உருசெபித்து முன்போலப்பூரித்து எந்தமர 

க்களிலாலலுஞ்சரி அல்லது ௮.துசளின் குருத்துகளிலாஇலுஞ்சரி 2 Ser 

மேற்றெளிக்ச அக்குருத்துப் புழுச்சள்ஈர தவிடும், 

202. எலிப்புமுவேக, 
குப்பைமேனிக்குக் காப்புகட்டி வே ரறாமற்பிடுங்கி சாராய்விட்டரை த 

அ (ஐயா) என்று ஈ௮ - உருசெபித்து முன்போலப்பூசித்து ஒருகொம்பி 
ன்நுனையிழ் பச்தங்கட்டி ௮இில் இம்மருந்தைப்பூசி அவ்வயலில் ஈட்டுவைக் 
சவ. அவ 3வெலிப்புமுக்கள் சேராது,
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2035. கொடியானற, 

கொட்டைக்க.ரர்சைக்கு காப்புகட்டி வேரறாமற்பிடுக்க் சழுதைமூத 

இர.த்திற்கலக் (லிரா) என்று - ஈ௮ - உருசெபித்து முன்போலப்பூசித்து 

அதஇின்மேற்றெளிக்க ௮ச்கொடியான்ச ளெல்லாம் கந துராசமாய்ப் போய் 
விடும், 

208, அ இகங் காய்காய்க்க, 
பாதரசத்தை ஊமத்தைச்சாற்றி லராத்து ௮தைதேவிசக்சத்திற்பூசி 

(லீ) என்று ஈ௮-உருசெபித்து முன்போலப்பூ?ித்து மரம் கொடி, வேர் இ 
ளை ஈதொன்றிற் புதைக்க அல்லது கட்டிவைக்கவும், அம்மரமான.து ௮;இ௫ 
மாய்க் காய்த்துப்டழுக்கும், 

205. இகம் பூபூர்க்க, 

அரிதாஈத்சை கள்ளு விட்டனாத்து சேவிசச்கரத்திற்பூசி (ஐ) என்று, 

ஈ௮ - உருசெபித்து முன்போலப்பூசித்து வேரிற்புசைக்சவும் ௮ம்மரம் ௮ல் 

லது செடியானது அதிகமாய் புஷ்பங்கள்பூர்த்து மிசமணமுள்ளதாய் 

மலரும், 

206. இலை-பூ.காயுதிர. 

பாகப் பாஷாணச்தைச் சா.ராய்விட்டனாத்து தேவிசக்கரத்திற் 
பூரி (இலி) என்று ஈ௮-உருசெபித்து முன்போலப்பூசித்து ஒரு மரத்தின.து 

வேரிற்புதைக்சவும், அம்மரம் ௮ல்லது செடியிலுள்ள இலைகள் பூவுகள்கா 
ய்கள் மிகுதியா.பு.இர்ர் தவிடும், 

207. இலை-பூ-காய இகரிக்க, 

நவாச்சாரத்தை குதிராமூத்திரம் விட்டனாத்து சேவிசக்க.த்திற் பூசி 
(ஊ.௮) என்று ஈ௮ - உருசெபித்து முன்போலப்பூசித்து ஒருமாத தனது 

வேரிற்புதைக்கவும், அம்மரம் அல்லது செடி மிகுதியாய் இலைகள், பூவுகள், 
காய்கள், பழங்கள்பமுச்து ஒங்இவிர்ச்இக்குவரும், 

208. ஒருபுறங்காய்க்க, 

படி.சா.ரத்தை சறு$ர்விட்டனாத்து Caesar sh oye (ver) என்று 

ஈ௮ - உருசெபித்து முன்போலப்பூசிச்.அ ஒருமாஞ்சாயர் த௫ளைப்பக்கம் வே 

நித்புதைக்கவும், அந்தப்புறறுள்ளளைகள் அதிகமாய்க் சாய்த்துப்பழுக்கும், 
மற்றகளைகள் அதைப்போலக்காய்க்கா து, 

௮09. தேள்செனிக்க. 

ஒருபுதிய உடையாத செங்கல்லை யெடுத்து அதில் தண்ணீர்விட்டிட் 

டு கையினால் ஈன்றாய் அரச்இித்தேய்த்து அப்படியே தரையில்வைத் தவிட்டு 

அதின்மேல் செத்தைகளைப்போட்டு மூடிவைத்து மறுபடிபும் ௪-ராள்பொ 

அிச்தெடுத்துப்பார்க்க அதினிடமாய் ௮ார்ததேள்கள் ஜனிச்திருக்கும். ௮தி 

omer புதிய ட்டடவகளிலும் கேளிருப்ப। உண்டு,
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௮20. தழைதமைக்க. 
வெண்காசக்தசைச் சண்ணீர்விட்டரைந்து சேவிசக்காத்இிற்பூசி (வா 

ஐ) என்று ஈ௮ - உருசெபித்து முன்போலப்பூரித்து மறுபடிழம் (மாவா) 
என்று ௭௮ - உருசெபித்து ஒருகுடிவை நிற்குங்களேயில் ௮ச்குனெவயிற்றா 
னேவைத்து ஒருவெப்புசாவலையறுத்து அம்மரச்சின் சாம்பக்கக்ளெகளைச் 

சும்றிவச். ஐ ஈசாணிய இற் பலிமிட்டுப் புசைச்சஅம். அம்மாத்தினது இலை 

களெல்லாம் உதிராது சழைத்து இலைகள் விர்த்இயாயிருக்கும். 

௮33.  மூதவிச்சக்கரம். 

முற்கூறியவைகட்டு தேவிசச்கரமாவ.து. கு.றச்கேயும் - நெடுக்கேயும் 
மும்மூன்று கோடிழுத்து அசற்கு எட்டுசூலமிடவும் ௪ - அறைகளாயி 

ருப்பதில், மேல் ௩௫.இழ்-“-ம-வென்று போட்டு அர்தந்த செய்தொழிலி 
ன்மருந்துகளே இத்சேவிசத்சாச்சிற்பூசி ௮ந்தச்த மர்இிரங்களை ஈ௮-௨ ௬௪௪ 

பித்து தூபதீப சைவேச்தியங்களைவைத்து சன்றாய்ப்பூசீத்து அவவவ்வேலை 
சைமு.க்கவும் சமியாய்கிறைவேறும். 

212. இனாமாற்ற 

பூரணை அதாவது பருவ)திஇற்கு முன்னைந்துகாளாம், பின்னைர் துகாளும் 

மாறாத இரவிற் சந்தி னைப் பார் ச்துக்சொண்டேவரவும் முன்னுள்ளசூரிய 

நீக்ஷ்ணியமாறி சச்திரன்கு ரிர்ச்பொருந்தி அப்போது சாலேசு. மானவை 

ரீங்கும். இப்படியே ௪ -௫ - மாதம் தவிராது பார்த்துக்கொண்டே வாவும் 

கண்துலக்கமாகும், 

242. சேவசைகளகல. 

ஆதியறுகுவேறு யென்பது உந்திக்கொடிபும் இிட்டுச்லேயும் ஆ௫ப 
ஈஇரண்டையும் கொளுத்திக்கரிகடி அசை ஒரு குளிசச்திற்போட்டு பர்தா 

செ.ப்லு எடுத்துக்கொண்டு கோயில்முசலிய எவ்விச சேவதைகளிருக்குமி 
டங்களிற் செல்லு அ௮ச்மேசவதசைகள் பரக்சோடிப்போய்விடும், இவை இச்€ 
லைக்கரி யொன்றிஸி௰லயாகும். 

218. சாராய்புட்டிவெடிக்க. 

தருபுட்டியிற் கடுகுயிருர்சாலுஞ்சரி, அல்லது சொஞ்சக்கடுசைப் போ 
ட்டிவைச்சாலுஞ்சரி அதில் சாராய சிரைவார்தீது கையிலெடுச் துக்சொண்டு 

போக சற்றுகோத்திற் கெல்லாம் அப்புட்டியானது சுக்சங்சுச்சலாய் வெடி. 

திதவீடும், இக்கடுகு அதற்குச் சதீதுரு, 

219. வீமிகளிற் சுண்ணாம்படிக்க, 

௪ - பவுன் சுண்ணாம்புநீரை ௩. படி ஜல்ச்இற்சனாதீது உ - அவுன்சு 
வஜ்ஜிரத்தைதீ சண்ணீரிற்போட்டு தரிரவு கற்வைத்து மறுகாட் காலையி 
ல் இதை யடுப்பின்மீதேம்றி அது சர்.பும்வ்ரையில் எரிவித்து, பின்பு இக 
ம்குமுன் கரர்த்துள்ள சுண்ணம்புத் சண்ணீருடன் சல உபயோகிக்க 
வம். இது மிசவெண்மையாயிருக்கும்,
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௮16. இலெளகாமஏம் கெட்டி ப்பட, 

சுவர்களுக்கு, பூமிகளுக்கு, மெத்தைகளுக்குச் சுண்ணாம்பு வெள்ளைப் 
பூசி முக்கால்பாச முலர்ச்பபின் ௪ - படி. தயிரில், ௨, - படி. ரல்லெண்ணைவி 
ட்டு ஓரிறவுவைச்து மறுகாள் அர்ச் தீயிராம் எண்ணையும் கலாத Som woe 

ரை சுலர்சள்முசலியவைகட்கு வார்த்து மொழுகுகீடத்தில் அதுகள் மெரு 

கு விடாமல் இருப்பதன்றி ரழி தீதசாலம் சுண்ணாம்பு உ திராமலிருக்கும், 

௮27. பட்டாடை எண்ணைடிக்கலற. 

அப்பளாகாரம், ஆஸ்டரகாம் சர்ச்சரை, எலுமிச்சன்பழரசம் இதுகளை 
நிரானமாசவெடுத்து கொஞ்சர் தண்ணீரிற்கலர் து ௮தில் பட்டாடைமுதலி 
யதை கனைத்து தறிராத்திரி பூரவைத்து மறுநாள் துவைக்க எண்ணைச்ிக்கல் 

கக புதியதாய் காணப்படும், 

248, பட்டுஅணியிழ் கனாயெடுக்க. 

எஸ்றன் இன் அப் லெமன் ௨ - அவுன்சு, கர்பூரச்சைலம் ௧- அவு 

ன்சு, இரண்டுங்கலரது ஓர் புட்டியில்விட்டுவைத்து, பட்டு வஸ்.இிரங்களில் 

எவவி3 கரைகளிருந்தபோதிலும், அல்லத மாம்பால், வாழைப்பால். முரு 

க்சன்பால் பட்ட சரைகளிரு$தபோதிலும், ஷே கைலத்தில் கர்தைச்துணி 

usa és) கரையுள்ளவிடத்தில் ஈன்றாகத்தேயத்து சோப்பினால் தழுவி 

விட. சரையானது மாறும், 

219. இரத்கக்கரை யெபெபட, 

ஆடையில் இரத்தக்கரைபட் டி.ருக்குமாயின், அவவிடத்தில் இரிஸனாயி 
ல் பூசி சொஞ்சகோம்பொருத்து ௮சன்மேல் வெர்$ரிற் வைச்ச ௮ச்கரை 

எடுபட்டுப்படோம், 

220. ஆடையிலிரும்புகரையகல, 

இரீம் ஆப் டார்டாரை கொஞ்சர் சண்ணீர்விட்டுக்கரைச்௪ இரும்புச்ச 
னாபட்ட விடங்களில் தடவி இரவியில் காயவைத்து சசக்ியவுடன் அவ்வி 

ரும்புகரைகளெடுபடும், 

221. ஆடையி லெண்ணைகரை யகல. 

களிமண்ணைக ஏண்ணீர்விட்டுப்பிசைந்து அதை எண்ணைக்கரை புள்ள 
விடத்தில் தடவி கொஞ்சசோம்பொருத்த காச்சினமாத்திர.த்தில் எண்ணை 
க்சரா யகன்றுவி௫ம், 

222 இங்கெபெட்ட களாயெடுக்க- 

லஸ்இரங்களில் இகபெட்டயிடத்தில் புளிச்சைக்சாய் இரசத்சைப்பூரி 
கா&டெவமாறும், அல்லது எலுமிச்சன் இச$சையாகிலும் பூசலாம், ஈ 

சன்றி சுண்டிம்பையாகிலும் பூரலாம்,
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223. சாகாரண கரைமாற, 

மைசுண்ணாம்பு, சாமத்கட்டி, இவ்விரண்டையுஞ் சமனாய்ச்சேர்த்து த் 

தண்ணீர்விட்டராத்து கரைபட்டவிடத்தில் பூரியுலாவைத்து அதன்பின் 
துவைக்க சத்தமாகலிருக்கும், 

294. கற்லையமுறெதற்கு, 
ஒருகோயிலிற் கொண்டாடுர் தேவதைகளான கற்சிலைகட்கு அதின்ற 

லையில் ஆழாக்குத் சண்ணீர்விட்டு ௮தற்சடியிலொரு சிறியதுளையானது இ 
சண்கெண்களிலும் வர்துவிழும்படி. நடுப்டாதியில் வேறுகார்ச இட்டுப் பி௫ர் 

அ வைப்பதில், அத்தேவதைகட்குச் திருவிழா முதலிய நெப்புகளைச் செய் 

யுல்சாலத்தில் மூன்னுசாய் ௮தின்றலையில் தண்ணீனாவிட்டு கார்க்குப்பி 

இந்து அபிஷேகஞ்செய்து சாத்துபடியாகி தீபாராதனை காலத்தில் ௮௧ 

கார்ச்கைப் பூசாரிகள் பிடுங்கெவிட ௮,ச்சண்ணீர் இரண்டுகண்களிலும் வந்து 

விழ, ௮கச்குலதெய்வமானது யாதுசாரணத்திற்கோ புலம்புறதென்று 
இக்சலியுகத்திலுல் கபடங்கள் செய்வதில் யாவருமெய்யென்று ஈம்புகற 

அ என்னபுதுமை. 

2௮௦. கற்சிலைபால்குடி க்க. 

மற்றொரு கோயிலிற்சொண்டாடுர் தெய்வமாகிய ஒரு பிம்பச்தின்வா 
யிற்பாலைவிட, அதுவயற்றிலிறங்கு அறைபடிக்குமேற்றங்கி யிருக்கச்செய் 
அ வைத்திருப்பதில், அதைக்கோடிக்குங்காலத்தில் ௮இன்பசியையாற்றும் 
படி.ச்கு பசும்பாலைச்சுயமாசக்கரஈது ௮இன் வாயிலூற்ற ௮துவயற்றிலிறவ் 

இயிருச்ச இச்சச்தியுள்ள தெய்வம் ப௫ியாரிற்றென்று பலரும் மேலுமே 
லும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டேவருவது என்னமகிமீனம்பார். 

226. ஜர்மன் சில்வர் நகைகளுக்கு மெருகு பாடுவது. 

கொஞ்சம் வென்னீரினில் படிகாரங் கொஞ்சம் பொடிசெய்துபோட் 

டு உழமண்ணின்சாரம் கொஞ்சம் அதில் கலந்து மெருகடெவேண்டி௰ ஈகை 

களை அச்சத் சண்ணீரினில் நனைத்து சுத்தமாயெ பளானலினாலாகிலும் 

அல்லது உறப்பாகய துணியினாலாஇலும் நன்றாய்த் தேய்க்குமிடச்தில் மெ 

ருகேரி பு.துசாமான்௧களைப்போல பளபளப்பாயிருக்கும், 

227. உடைந்த பீங்கான்௧ளை ஒட்டவைப்ப து: 

கொதித்துச்சொண்டிருச்கும் வென்னீரில் ஒரு ஒயின் ளொசு தண் 
ணீரை மொண்டுக்கொண்டு ௮.இல் ௮ரை அவுன்சு வேலம்பிசினியைத்தாள் 

செய்துப்போட்டு வேண்டுமான அவ்வளவு ப்ளாஸ்டர் ஆப்பாரின்னை அத 

னுடன் கலர்.து பசையாகச் செய்துக்கொள்ளவேணும், உடைர் ச உடைச்ச 

லுக்கு இக்சப் பசையை புருரினால் பூசி இரண்டு உடைச்சலை.பும் ஒன்றாகள் 
சேர்த்துக் தூாயலைப் பதில் அப்போது அது கெட்டியாக ஒட்டிக்கொ 
ள்ரநஉசல்லாழல் உடைந்த டீககானாகக் காணப்படாது,
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928. படங்கள் அழுக்கைபோக்க, 

படககளின் சட்டங்கள் அழுச்காய்விகெகாலத்தில் முன்னு சாய் ஒரு 

மெல்லிய அணியால் அல்லு பிரஷினால் மெதுவாய் அசனிடத்திருக்கும் 
அம்பு தாசுமுதலிய அழுக்சைத்துடைத்து பின்பு ஒரு பிரஷினால் வின்டட் 
ஆயிலைக் சொஞ்சமாய் அச்சட்டங்களிற் பூரினமாத்திரத் தில் சள பளப்பாய் 
புதசட்டச்ழைப்போலிருக்சூம். 

229. இலிட்செட்ட ஆமுக்கைபோக்க. 

இலிட்டு சட்டஙகளில் ஈய்கள் மொய்ப்பதால் அத கறுப்புப் புள்ளி௫ 

ளாயிருப்பதைப் போக்க, ஒரு மெல்லிய துணியை வெர்£ரில் ஈனைச்து மெ 
தாசச் சட்டத்தின்மேல் தேய்த்து ஒடி புள்ளிகளைப்போக்ூ பின்பு சுத்தி 

மாகிய துணியால் துடைத்து உலர்ந்தபின் கோழிமுட்டைக்குள் விருக்கும் 
வெள்ளையம்புலியை ஒரு பிரவினாலெதெ.ுப் பூனெமாததிர சத்தில் Uy gee. 
டம்போற் பிரகாசிக்கும், 

0. புக்சகக்கட்கு கலிட்டடோட. 

இலிட்டப்போ _வேண்டி௰ புத்தகத்தின் ஓரங்களை சமானமாய்வைத்து 
ஒரு பிரஹினில் முடுக்€ப் பிர் துக்கொண்டபின், எந்த ஐ.ரத்துக்கு இலீட் 
செய்யே ண்டுமோ ௮க்க ஒரம் மேலே மெருகாயிருச்சு ஒரு கத்தியினால் 
மெல்லென இழைப்புளியா லிழைத்ததபோற்ச.ண்டி பின்பு மூட்டை வெ 
ண்கரூவிற் கொஞ்சம் சண்ணீரிற கலந்து சிறிய பிரஷினால் ஓ.ர௪களிற்பூசி 
பொனராக்கு அல்லது பிச்சளைரோசக்கை ஓாத்துக்குச்சரியாய்ச் கத்திரித்்த 

அ ற்படிய ஓஒட்டியபின்பு அ௮வ்வோசத்திற்குச் சரியாயுள்ள டளுவாநிய மெ 
ருவுகட்டை அல்லது கல்லினால் அழுத்தித் தேய்கக ௮௧த சேச்குகள் pra 

கரில் ஒட்டிக்கொண்டு பிரகா? 7 இருக்கும் 

251. ஈசைகட்கு வெள்ளிகலிட்.டி (... 

ஸைதார் தப் பொட்டாவியம் 1. - இராம், மைட்ரோட ஆப வூல்வா 

SHB o rid, ஈமைசுண்ணாம்பு ௧ - அவுன்சு, இவைகளை பனாத் து ஒரு புட்டி, 

யிற்போட்டு கடற்றேறா.ற் கார்ச்இட்டுமூடி, வைத்துக்கொள்ளவும, எ$ப 

பாத்திரத்துக்கு இலிட்டுசெய்யகேூணு் பா அசை ஈனறாய்ச் சச இசெயது 

மூன் பவுடரிற் கொஞ்சமெடுச்து ஒருபா,த்தி த்திற்போட்டு கொஞ்சர் சண் 

ஷீர்விட்டுச் சுழம்பாகக்சரைத்து அதிற்கொஞ்சமெதெது அப்பா திரத்திற் 

2ப௩ட்டு பிளானலினாலாதிலும் அல்லஐு. மெல்லிய துணியினாலாடுலும் 

ரலால் விடாம லழுத்தித் தேய்ச்சவும். இவவிதமாய் ௮ப்பாத்திரத 
தில் வெள்சரிடிலிட்டு பிடி.ச்கும்வனாயில் ம. பவுடரால் ஈன்றாய் விடாமல 

அழுத்திச் சேய்ச்குமிடத்தல் இவிட்டான து பிடி.த்துக்கொள்ளும், எவ்வ 

எவுரேரம் தேய்த்தாலும் ௮ங்வள௮ு அதிகமாக ௮ரேகராள் ௮க்கலிட்டு மா 

ரூத் பிடித்து செட்டியாயிருசகும் 

6
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2884, சாமான்கட்கு வெள்சரிலிட்டிட. 

பாட்டரி அல்லது செம்பு பித்தளை ஜர்மன்ஸில்வர் முசலிய சாமான் 
களுக்கு வெள்ளிஇிலிட்டு கொடுக்கவேண்டிய உருப்படி யாவுர் தாராசா 
மாய்ப் பிடிக்கும்படியான' பெரியபாச்திரல்கள் ௩, இத பீங்கான்பாத்திர 

மாயாஇலும், மண்பாத்திரமாயாகலு மிருப்பதில் வாய்குருக லாகவும்,கீண்ட 
தாசவுமிருப்பது டீ டம்லரைப்போல் பீங்கான் அல்லது இளாச டம்லர் ௨, 

மருந்துகள் சலப்பதற்கு இளாசு அல்ல ஐ பிங்கானாற் செய்த குச்சி ௪, இவ் 
வாறு சாமான்கள் தயா.ராயிருக்சவேண்டும். 

இசாசாமான்ஈள் ஈசன்றி ஒரு தத்திசாக மோக்கு அல்லது து.த்திராக। 

க்குச்சி ௧௨ - முழக்திற் குறையாது வாங்டு அசை யெதிலாஏலும் ஒரு மெ 

ல்லீசாகயெ செம்புசம்பியினால் ஒருமுனையிற் சட்டிக்கொள்ளவும், ஒருரூபா 
பிடை முலாஞ்செய் வெள்ளியை சேச்குகளாயடிச்து றறு தண்டுகளா 

ப்கீ சத்திரித்துவைக்கவும், க - அவுன்சு பொட்டுலுப்புச் திராவகம், ௧௦- 

அவுன்சு ஸடஈட் ஆப் பொட்டாஷ், ஈகைகட்கு மெருகுகொடுக்கும் Qu GG 

மணல் ௧ - சேர், லர் மெருகு மணதுக்குப்பதில் சமுத்சிம த்தின் கருப்பு 

மணல?லைக் சையாண்டிவருகறார்கள், இது அவ்வளவு ஏிறர்சசன்று, இவை 

Sar சயாராயிருக்கஷேண்டும், 

இனி லிட்டு செய்யும்வீசம் ஒரு இண்ணி அல்லது டம்லரில் வெள் 

ளிரைக்குச் துண்கிகளைப்போட்டு mo Negation, யதில்லிட்டு கரிநெ 

ரூப்பனலில் ௫ நி5ிஷம்வராயில் வைக்க அஉ்வெள்ளிரோச்சூ a GBS, 

அசை மற்றொரு AaraAiilea ஒரு சிரங்கை உப்பைப் போட்டு கொஞ்சர் த 
ண்ணீர்விட்டுக் சகனார்சபின் முூன்னுருகியிருக்கும் வெள்ளித்தண்ணீரை ௮ 

இல்விட்டுப் பிறகு அதில் வெறுர்தண்ணீர்விட் 'டலம்ப வது டீலநிறமாச வ 

ருவசைச் சழேயூற்றிவிட்டு, வேறு ஈல்லஜலம் விட்டுவிட்டு அந்த நீலரிறமா 

றுழ்வனாயில் அலம்பி ஆடியில் வெண்மையாயுள்ள வெள்ளிப்பவுடரை பெ 
நியபாசதிரத்திழ் போட்டுப் பின்பு ஸயஈட் அப் பொட்டாஷ் தோளை யதஇிற் 

போட வெள்ளிப்பஙுடர் உருகபோம், இதற்கு ௨றில்வர் சொல்யூஷன் என் 

று பெயர், இதில் மறுபடியுவ் கொஞ்சச் தண்ணீர்விட்டு வேறொரு பெரிய 

பாத்திரத்தில் உட்பைப்போட்டு ஜலச்இி.ம் சமையவிட்டு செப்புக் கம்பியினாற் 

கட்டியிருக்குர் து.த்திமாச,ச்சசட்டை அந்த உப்பு$ீரிற்போ ட்டு லிட்டு செய் 
யவேண்டிய சாமான்களைப் பரிசுச்தமாகும்படி சேய்த்து மேற்கண்ட செ 
ப்புகம்பிபினுடைய மந்ரொரு நுணியில் பாத்திரத்சைக்கட்டி. வெள்ளி நீரி 
ல் முமுகும்படி wera Gg ஷஹில்வர் ஸொல்யூஷன் இருக்கும் பாத இரத்தில் 
போட்டு கொஞ்சநேரமானபின் பார்க்குமிடத்தில் ௮இல் மூலர்ம்பிடிச் தி 
ருக்கும், பிறகதையெடுச், ஐ தின்னொருடா* இரத்தில் சண்ணீர்லிட்டு மெரு 
ஆழிணலால் படப் சேய்த்தச தலக்குங்கால் கிலிட்டிடித்திருக்கும். ம 

றுபடியும் அதனை கஙில்வர் ஸொல்பூஷனிரற்போட்டு எடுத்துத் தேய்த்துச் 
தொண்டே a7 DID கன்றுப்ப்பிடிக்கும். எர்கோச் தேப்த்தாறும் ஈன்
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மையாய் மெத்த சாட்புடவிருந்கும், இசைச் செய்யும்போது கையிட்டுச் க 
லக்காது Pim Gu ளொசுக்குச்சியினால் சலாகவும், ,எவவ்ளவு சாமானா 
@ gy மீதொன்றினுட்போட்டு இவிட்டுகொடுக்கலாம். மீதிவெள்ளிஜல்கை 
ஓர் புட்டியில்வாத் தலைச்து மறுபடியு மூபயோடச்ஈலாம், அஜ்ஜலத்தி 

ற் சொஞ்சக ருறையுமாடில், வில்வர் ஸலொல்றுஷன் (வெள்ளிஜலம்) செய் 
அ அதிழ்சேர்ச் துபபோகிச்சலாம், இச்இலிட்டு செய்கையில் எந்தெந்த இ 

னுசுச ளெட்லவளவு ஆதிகமாயுக குறையாயுஞ்செய்ய ஈன்றோ வதை பழக்க 
த்தின்மீது புச் சாலிகள் ெ ரிர்துகொள்ளவும், 

233. கணணாடி மீதுபென்சலாலெழு 5, 

(இல - பலம ஈதர், ௧ - பலம் சாண்டூரக், ௪ - பலம் மாஸடிக், ம - ப 

லம் பென்ஸைன், இவையாவு2 புஃடியிற்போட்டு ஈன்றாய்ச் கலர் சபின் 

பார்ச்க இது ஒருவித வார்ணிஷைப்போலிருக்கும், இதனை பிரஹினாலெடுத 
அ சு. த்தமாகிய கண்ணாடியின்மேற்பூசி யுலர்ர்தபின் அதன்மீது எமுதின 

தை ஈயக்கம்பியாயெ (பென்சலினால்) எழுதவேண்டும், அன்பின் ஈதர் 

மாஸ்டிச் இவவிரண்டையும் சமஞய்ச்சேர்த்து சனரறாய்ச்சலச்து முன்னெ 

மூதின கண்ணாடியின் மமர்பூசி யுலாவைச்சபின் பார்க்க ௮து ஈன்றாயச் சா 
ணட்படும், 

92%. அயுதங்களிற் போ போட. 

பொட்டுலுப்பு, ஈவாச்சாரம், மயில் ஐ.த்சம், இம்மூன்று இனுசுகளையும் 

சமனாய் சிறு ச்தெடுத்து கொஞ்சர் தண்ணீர்விட்டு ஈன்றாயரைச்து மொத 

ஷையாச்ி தேன்மெழுகைபுருக்கு எஃகுவின் பாளத்தை இளஞ்சூடாய்க் 
காச்சி உரு மெழுகிம்றொட்டு எவவித ஆபுதங்களிலாகிலும் ஈமக்ஷ்ட 
மாடிய வெழுத்துகளை யெழுதி முன்னுள்ள மருர் துமொக்தையை அவ்வெ 
மூம்துகளின் மேல் சத்தியின லெ$த்.த,ச்சடவி கட - கிமிஷம் வெய்யலில், 
வைக்சவும், மேற்பூயெ மருந்து வுலர்க்துவிடின், எதுமிச்சன்பழ ரசத்தை 
மேலேசொஞ்சர் தெளித்த அசன்பின் னெடுத்து மேற்றடவி யிருக்கு மரு 

தசைத் துடைத்துப்பார்க்க, மெழுகனொலெழுது: மிடந்தவிர, மற்றவிடய 

கொஞ்சமுருடி பள்ளமாய்ச் சாணப்படும், அதலால் அப்போது காமெழு 
இய எழுத்துகள் இரும்பு அல்லது என்குவினாற்செய்த சத்தி மூகலிய பல 
வா.புதவ்சளில் திரு.தசமாச ஈன்றாய்ச் காணப்படும், 

235. சரிகையி லமுக்கெடுக்க. 

கடைச ரில்விற்கும் பழைய கோதுமைரோட்டியை சறற துண்டுக 
ளாக அறு்ு ஒருடாத்திரத்திற்டோட்டு கொஞ்சம் நீலபவுடனா ௮தனுட 
ன் சலாறு சொஞ்சர் தண்ணீர்விட்டு இரண்டையும் சன்றாய்ப்பிசைக து 

ணொளி அல்லது பொன் சரிசைச்ருப்பூரி கொஞ்சங் காய்க்சபின் ஒரு பி 
ளானல் துன்டினாலாகிலும் ௮ல்லது பிரஷினாலாடலும் ஈன்றாய் அழுச்௪2



44 கலியுகமா ராட்டமெனலும் 
TO HE Oe Oe a ஒப ஆயன 

C sie g முதம்பூசிய பூச்லைப்பேர்ச்து அதன்பின் மெலிய வெல்வெட்டு 

ஹ்ணியிளால ெெபதுவாய சரிகையைத்சேய்க்கவும் பிறகு ௮ச்சரிகை ஈன்றாய் 

ட் பிரசாரசிக்கும், 

296. அுகிகள் நூல்கட்குமைசாயமிட, 

தீற்களக் ஷெடமாகயெ நிறமுள்ள பவுடரை ஷாப்புகளில்வாக்கு அச் 
த பவுடர் க - ரூபாயிடை டலுப்பு ௪ - ரூபாயிடை, துணி அல்லது தல் 
௮ - பவுன் நிறைபுடையதுவாக்க அற்குள்ள சஞ்சி யனை ச்தை.பும் போக்கு 

ப் பிழிக்.து வாயகன்ற பாத்இரத்தில் தண்ணீர்விட்டு உப்பை யதிற்போட்டு 
அது கலாந்தபின் பவுடனாப்போட்டு ஈன்றாய்ச் கொதிக்கவைத்து துணிய 

Veg நாலை அஜ்ஜலக்கிற்போட்டு கொம்பினால் ஈன்றாம்ச் கலக்க துணி 

யல்லது ராலை திருப்பிக்கொண்டிருச்ச. அப்பவடரொல்லாம் துணியி லல்ல 
தி தூவில் சன்றாய்ப் பிடித் துச்கொண்டபின் தண்ணீர் தேட்டையா யிருக் 
கும், அன்பின் குட்டையை யல்லது நூலிழையை யெடுத்து தண்ணீரி 

ல் ரனை த சொஞ்சமாகச் துவைத்து நிழலிலுலர்த்தி யெடுத்துச்கொள்ள 
வும் வேண்டும் 

287 அவல்மெல்லா இருக்க. 

கொஞ்சம் இடித்த அவல கெய்யிற் மிசரி சற்ந ூரியபின் கையில் 
சீட்ட அதைவாயிந்போடடுமெல்ல அதுகசொஞ்சமேனும் சச ஙகாதுபல்லுச் 

லசயர் ஐ. 9ம், ௩ரசரெனச் சப்தமுங்கேட்டும். பற்களில் ௨ இரமும்வரும், 

உடனே கரும்பைத்தின்னவும் பற்களூதிர்ர் து.விடும். 

2968 வெள்ளி ககைகள் சுத்தமாக. 

கூ போஸல்பைட் ஆப் சோடாவைத் தண்ணீரிற் பபா ட்டு அது 
ஸாச்சபின் வெள்ளிசகைகளை அதிற்போட்டு கொஞ்சநேரம் ருத்து எடு 
த்த்லம்பிவிட ௮து பரிசத், சமாகவிருக்கும். 

550. பிரம்புச்சாடனம், 

..., சருதமபடியகல லெள்ளித்தகட்டில் ஜர்சோணக்€ றி௫-முளைசளூக்கு 

ஞ் சுலங்களிட்டு மேலிருக்து வலம்புரியாக (ய-ஈ-ம-ச-ஒ) என்றெழுதி 
வில் ஹரி எழுதி அதின்மேல் ஒம் எழுதி ஒருகஜீப் பிரம்பீன்மேல் மூ 

ஊையில்வைத்து ௮௫ன்மேல் வேறொரு வெள்ளிம்பூண்கட்மொட்டி அழியில் 

மத்ளெரு வெள்ளிப்பூண்சட்டி ஈடுவில் வெள்னித்தகடும் செம்புச்சகடுஞ்சற் 
றி இமமகதிரம் 1௮ - உருசெயிச்துப் பூரித்து இரைக் கையிற் பிடித்துக் 
சொண்ம போனாலுஞ்சரி, அல்லது இப்பிரம்பை பேயாபெவர்கள் முன் நீட 

டக் காடடிஞாலுஞ்சரி எவ்விதபூதப்பிரேச பிசாசுகளும் அலறிவாய்மொழி 

சொல்லி முடிகொடுத் த விலஇயோடிப் போய்விடும், அப்போது ஈமசிவய 

வென்று செயிச்சவும் சன்மை,
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240 இராவுற்பத்தியாக, 

ஒரு பெருஞ்சாட்டச்கூடை யளவாயுள்ள சிறு தண்ணீர் குட்டையில் 
கொஞ்சர்,சண்ணீரிருச்கும்போது அதில்வைச்கோல்களைப்போட்டு மறைத் 
அ வைத்து ௪ -ட௫ - நாள் பொறுத்து அதைத்திறர்துபார்ச்ச அதினிறைய 

பெருங்காலிராச்கள் மேய்ர்துசொண்டிருச்கும், ௮தை எவ்விதஞ்செய்தாது 

ஞ் செய்யலாம், 

241. மரங்களுலச. 

பனைமரம், தென்னைமாம், ஈச்சமரம், பாக்குமரமுதலியதிலுள்ள குரு 
தீதுகளைவிரித்து ௮தினடுவில் கொஞ்சஞ்சலம்விட்டு அதினடுவில் ஒருகடுச் 
சாயை வைத்துவிட, ௮ம்.மரம் உலர்ச்து போய்விடும். ஆனால் இது எலவி 
டங்களில் ௮ல்லத சேசங்களில் சரிப்பட்டும் சரிப்படாமலு மிருகளெற து, 

242, உருவம்பேஇத்திருக்க. 

செம்புத்தகட்டை வீட்டின்மேல் மூடும் தட்டோடுபோல் வளைத்து ௮ 

திலுட்புறத்தில் வெள்ளிச்கிலிட்டுப்பூி அதைமேலேதாக்டக் கட்டிவைத்த 
ருக்ச அசைப்பார்ததவர் முகங்களெல்லாம் பலவிசவிகாரல்களாய்த் சோற் 

லம், 

243, இண்டியன் இங்கி, 

வேண்டியவஜ்ஜிரத்தை சன்றாயிழையக்காச்சி அதில் ல்லெண்ணை வற் 
திதீதபப்புகைகரியைச்சேர்த்து இழைத்து வுலரர்சபின் ௮தைப் பொடிசெ 

ய்து மே. பொடியைச் சண்ணீரிற் பஃதிரமாய்க்கலத்டு யெழுகவும். ௮ 

இண்.யினில்வேபோலிருக்கும் இதை எல்லாவற்றிர்கும் எழு தவுபயோடுக் 
கலாம், 

244. இ சப்பர்செய்ய 

கு.திரைவாலியென்பது ஒருகுத்துச்செடி 9167 கொடியோடி நீண்வொ 

ல்போலஙிற்கும், அதின்பாலை கணுக்கையிலிருந்து முழங்கைவணாயிலுஞ் 
சர்தில்லாம லடி.த்தூ ௮துவுலர்ந்தபின்பு ௮தின்பேரில் சண்ணீனாத் சோ 

ணவிட்டூறியபின் ஒருபச்ச முனையையெடுத்து சுருட்டிச்தொண்டட வ. ௮ 

த பர்தாகத்திரண்டுவரும். ௮தையுலர்த்தி பென்சலாலெழுதிய எழுத்தைச் 
துடைக்கமாறும், 

245. மோதிசமுடைய, 

பொன் அல்லது வெள்ளி மோதிரம் போட்டிருகத்கையில் அவ்விரல் 
நெருக்கச்சாலோ அல்லத காயமூதலிய புண்ட த்கத்சாலோகீங்கி அசைக்க 

ழட்ட முடியாதிருச்கையில், அம்3மோா.திரத்தின்மேல் கொஞ்சம் பரதரசத் 

தைவிட்டு சற்றுஈன்றாய்த்சேய்த்து அவ்விரல்மோ இரச்சை ஒருதட்டாயசட் 

டவும் இரண்டாயுடைந்துவிமம்,
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க. தலையிழ்சல்லுடைக்க. 

ஆதிவாரகாள் உசையத்தில் செம்முள்ளிக்குப் பஞ்சவர்ணழாலாற் சா 

ப்புகட்டி உச்சிவேரறாமற்பிட்கி குளிசமாடி வாயிலடக்கிச் செல்கல்லைததூகி 

ஓத்சன் தலைமேலெறிந்சாலும், அல்லது மண்டையின்மேல் அடி.த்தாகலும் 

உடைக்கத் தேங்காயுடையும் தலைரோசா.து, இடினால் இவனைபலாஷ்டிக 

னென்பார்கள், 

247,  இக்இரியங்கட்ட. 
கரும்பூனையானது ௮ற் செம்புள்ளியில்லாததின்வலது விலாபெலும் 

பை பெடுத்து அதை அனாஞாண்கயழ்றிம் கட்டிக்கொண்டிருக்க எவ்விதம் 

போடத்தாலும் இர்திரியங் கலிசமாசாது அதனைப் பின்றள்ளக் கலிதமாம், 

226. எண்டையுட்கலந்தகணணிரரை பிரிப்பது. 

எண்ணை.பும் சண்ணீருங் கலந்த ஜலத்தை ஒரு டம்லரில் வார்த்து 
ஒரு சாலு கால் பலகையின் மீதொரு மூலையில் வைத்து நீளமாயிருச்கும் 

துணி கக்தையை ஈன்றாய் வென்னீரில்கனை த்து ௮தினுடைய ஒருமுனையை 
டம்லரின் உள்ளே அடிபாகத்தில் படும்படியாகவும், மற்றொரு முனை 

யை டம்லருக்குவெரியில் கழுர்குத்தொங்கும்படி. வைக்குமிடத்தில் எண் 
ஊையில் கலந்திருக்கும் சதண்ணிரெல்லாம் தளித் துளியாக துணிக்கர்தை 
மூலமாக &ழ்வீழும், எண்ணேமாத்இரம் டம்லருக்குள்ளே நின்றிருக்கும். 

௮83 எழுதும் இறகுகளை கெட்டிசெய்வது. 

செப்புப்பாத்தி.ர.தீஇனில் அமா பாகர் தண்ணீர் வார்த்து பாத்து இற 

குகளையாவலும், குமிலிறகுகளையாகலுங் சத்தையாகக்கட்டி, எழுதப்பட்ட 
பாசத்தை மாத்திரம் தண்ணீரினுள் படும்படியாகவைத் த சாலுமணிகேரம் 
எரிவிடயேணும், மேலும், பாசி த்தினடைய அலி வெளியிற் போசாதி 

ருக்கும்படி, மேலே சட்டு போட்டுச் £லைசெய்து அசன் பின்பு எறிவிர்ச 
6ம் பிறகு பேனாக்களை யெடுத்து நிழலில் இரண்டு நாள் உலர்த்தி ஈன் 

ரகத் துணியினால் துடைத்து எடுத்துக்சொள்ள வேண்டும், இது மெத்த 

இடமாகவும் மெருவாசவு மிருக்தம், 

260. சிமைபவுடர் சாயமிட. 

என்னி3வர், மருதம்வேர் முசலியதைச் சண்ணீரிட் சொதிக்க வைத் 

௮ அத்தண்ணீரிம் சாயம்போவெதுண்டு, ௮.து மெத்த சஷ்டமாகயெ Car 

லையாயிருக்கன்றது, இப்போது அவ்வித வேலைகளைச் செய்யாமல், பட்டு 
தலுக்கு அரச்குாாபம் போட்வெருறோர்சள், அவ்வேலைபும் இப்போது 

செய்யாது யாவருஞ் ப அடர் சாயம்போட்டுக்கொண் டிருக்இறார்கள்,
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{jog Pau பிச் சன்செவி, டாணை, கரும்பூனைப் | 
| சு புராவெச் | இ.திக்கொடி, | பஞ்சாங்கம், 

¢ 6 

சம், 

இடலிலர்சச்சச்நிஷச்சிரியையின் இயர் சீரமானது :-- ௧௬ - அறை 

கில், பாகை ௪.ச்கு இலக்கம் ௬௪-ல், மூலம் -௨, வன் -2, 3 

செப்பிபயணயில் பமுதுறா து இச்சக்கரத் தடைவே ஒவ்வொரு முறைட் 

கும், வாலு அறைகளிலுள்ள சவாலு ஈம்பர்களை ஏப்படி யெண்ணிப் பார்சி 

வும், அது ௩௪-அகவே வருமாதலால், இதற்கு இலக்கக்கக்கிஷக்கியை 

பெனப் பெயர்வருக்கலியிற்ற. இம்முறைசளில் யாே தீனும் இலக்கரூவ ச் 

சீவன்பளில் சாதக முண்டாயின், சச்சரந்தடைகே பார்ச்துச் runs, 

ஈன்றி, வேறுபதிப்பு சரலமும் உரையடன் இதன முற்றம் பதிப்பித்ச 

வெரிஎி_ப்படிம்.
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261. இல்க்கக் கக்கிஷ.க்கிரியைகள். 

இவ்வுலகன்சண் பலனாயுர் சாஷிக்கும் மதியின் சண்டாளர்களுகி 
ேதோர்வச்சச்குறடா வெனப் பலருங்க௬.இ இதைக்சையாடி அனுபவிச்ச 
இதிற் பற்பலமருச் துகளின் பாகைவருணங்களும், பதிஞர் அறை சாகைக 

ளின் மூலச்சீவன் இலக்கங்களை.பும், தலைமுறையாக யாவர்ச்கும் உதவும்படி. 

இத சச்துவங்களை உளாக்கலாயிற்று, 

253. இயர் இரவிவரம், 

இசற்கு இயர் தரமாவது குறுக்கு டு-கோடும், நெடுக்கு டு-கோடும் £ 
திடின், அ.துரால்கான்கு பதினாறு அறைகளாயிருக்கும். இதொவ் வொன்றி 
லும் இலக்கம், மூலம், €வன்முஈலியசைக்காட்டி ௮ததுகளின் செய்வினைப் 

ug Geter Serene விளக்வெருசின்றதை சாண்க, 

203. பாகையிலக்கம். 

இட்பாகைகளின்மேல் முஈுலறை சொன்ற சொட்டு வரிசையாய்வரும் 

இலக்சகவ்களானது (௧௬ - உ - ௧௩ ஃ- ௨-௭-த7-௧4-௮/-0-(௫-௪- ௫-௭ ௧௦௩௧ 

க௫-) ஆகிய ௪௬ - வீகெளிலுள்ள இவ்வெண்களால் மூலங்களையும், சீவன் 
களையும்காட்டுவதில் இப்பதினாரறைகளில் நேர்சேர்குறுக்கு மூலை எப்படி: 

எண்ணிப்பா£த்த போதிலும் ௩௪-தான்வரும், இவவீலக்கங்களைக் கொண்டு 

இசற்கு மூலங்களை விவரமாய் சொல்லாம், 

254. Ligon ge ellen & ear. 

இப்பாகை மூலிகைகளில், க - பொற்கையான், ௨ - தேவிசெங்கமு 

8ீர், ௩. மயூர்சிகைப்பூடு, ௪ - ஆடையொட்டி, டு - வெண்கொழுஞ்சி, ௬- 
இறியாகவ்.௯௧, எ. அழுகண்ணி, “af = சத ிச்சாட்டாணை, th ௯ முச்செருக்க 

ன்செஸி, OD - அண்கழம்ர், ௧௧- வெள்ளெருக்கு, ௧௨ - அைவணங்கு, 
கா. - தாளி, ௪௪ - பேய்துமட்டி, க௫ - பிரமதண்டு, ௧௬ - வாமை, ஆயெ 

மூலிகைகள் ௧௬ - க்கம் - ௨ன்கள் ௧௬ - விவரித்துக் சொல்லுவாம். 

29௦6, பாகைவென்கள். 

இப்பாகை வேன்களில் க - குழியானை, உ - கருகாய்சாக்கு, ௩ - மயில் 
பிச்சு, ௪ - சுழல்வான்டு, டு - ௮ண்டங்சாக்கை த்தலை, ௬ - கோரோ?னை, 

௪ - கரும்பூனைப்பஞ்சாங்கம், ௮ - அதிக்கொடி,, ௯ - புராவெச்சம், ம - ம 
9 ந ந 4 ச * a a 

ளிதரபிச்சு, ௧௧ - பர்சோர்தி, ௧௨ - தாட்டட்டை, ௧௩ - ஆறுபுள்ளிவண்டு, 
௧௪ - இந்திரகோபம், ௧௫ - வெள்ளாட்மோக்கு, கச - சேவாங்கு-ஆூய € 

வன்கள் ௧௬ - சீரும் செய்தொழிலை விளக்டக்சாட்வொம், 
266. செய்சொசழில், 

இதில் அர்த மூறைகட்கு எந்தெர்ச வறைகளை ஈவாலாய்நேர்டோ் எண் 

எனிப்பார்க்க ௨௪ - தான்உரும் - இந்த ஈவால் அறைகளில் ௧ - மூலம், ௨-8
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வன், ௩ - மூலம், ௪ - ேனாய்ச்சேர்த்து யாசொருவிஷயங்கட்டும் கூட்ட 

வும். இதில் ஒவ்வொரு மூலிகைகளையும் இவ்வாறேசெய்தல் வேண்டும். 
அதாவது காலைகசுரியோதயச்தில் ௮ம்மூலிசை யிருக்குமிடம்போய்சத்திசெ 

ய்.து தண்ணீர்செளித்து தாபசப ரைவேத்தியச்தர்து சாபநிவர்த்திசெய்து 

பூரித்துச் செபிப்பதற்குப் பீஜமுரைத்திடுவாம், 

4௦7, மூலமக்இரம். 

இம்மூலிகைசட்கு மூலமக்திரமாவ.து (இம்சம$ ரூலரூபினி அக்வெ; 
இவ்இல் உங்உம் இரங் இஷ்ட இஷ்டமாமாட்சர தம்சுவாகா என ௱௮-உ௨௫ 
செபித்து செய்வினைகட்டு மூலிகைகளைப் பிரயேர்டுக்சவும், அதைசொல்லி 
கேோரருூமற்பிடுங்கும்போது பொங்கலிட்டு தேகங்காயுடைத்து பலிகொடுத்த 

அவல் கடலை பழம் சாம்பிசணிவற்றி கொளுத்தி புஷ்பஞ்சூட்டி. சற்பூரதி 
பா.ராதனைசெய்து பிடுவ்கவும், 

258. ஐம்மலம், 

இதற்கு ஜம்மலமாவது கண்டத்துச்கு மேலுள்ள வாய்£ீர், மூக்குச்சளி, 

கண்பீளை, காதுகுறும்பி, இர்திரியம் ஆ ௫ - இக்திரியக்டையாவிடின், 
, தீன்தலையின் பேன்களைச் சேர்த்தனாத்து அம்மருர்துகளிற்கலக்சவும் ஈன் 

மையைத்தரும். இச்தொழின்முறைகளைச் சொல்லுவாம். 

259. லோகவடியம், 

இதில் - ௧௬ - பொற்றலைகையாச்தகளை, ௩ - கருகாய்காக்கு, ௧௩-ம 

பூர்சகைப்பூடு, ௨ - சுழல்வண்டு, ஆயெவிலச்கம் - ௪.க்கு-மொத்சம் ௩௪- 

க்கு மூலிசை ௨ - வன் - ௨, இதுகளைப் பொடிசெய்து ஈன்றாய்த் திரி இ 

ரித்த பசு கெம்யில் விளக்கேற்றி தலைமண்டையோட்டில் மைபற்நவைத்து 

அதை கா.ராவிகெய் அல்லது பசு செம்யிலிழை,ச்து சண்ணிலிட்டுச்செல்ல 

உலஇல் யாவரும் வியமாவார்கள், 

260. பிரியாயீடு 

இதில் - ௯ - இனைவணங்ட, ௬ - ஆறுபுள்ளிவண்டு, ௧௨ - பேய்த்தும 
ட்டி, எ-௮ண்டககாக்கைத்தலை, ஆ, ௩௪-இவைகளில் ஐம்மலமுஞ்சேர்த து 

நல்ல சித்சயோகத்தில் ௮னாத்து ஆணுக்குப் பெண்ணும், பெண்ண்க்கு ஆ 

ணும் பலபண்டங்கள் பலகாரத்திலிடவும் அவர்களுடனே வசமாவார்கள். 

203. வூயசந்தனம். 

இதில் - ௧௪ - சிறி.பாரங்சை, ௪ - Later’, க பிரமசண்டு, ௧௫ 

சேவாங்கு - ஆட ௩௪-இவைகளில் ஐம்லமுஞ்சேர்த்து நல்லநாளில் ௮ரை 

த்து மைச்மர்கள்முசல் ஆண்பெண்ணியாவருக்குஞ் சர் சனசச்திற்கலர்து பூ 
இடவும் அவர்கள் சதாகாலமும் கைவிட து உணவ்சியிருப்பா்.
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262. மூன்றுலோகவூயம். 

இதில் ௩ - சதேவிசெங்கழுரீர், ௧ - புராவெச்சம், சுடு - வாழை, 
௬ - ஆறுபுள்ளிவண்டு, ஆ ௩௫, இவைகளில் ஐம்மலமுஞ்சேர்த்து மற்ற 
தைப் பொடிசெய்து இரியாசுத்திரிந்து ஆவிகெய்யில் விளக்கேற்றி புச்தோ 

ட்டில் மைபற்றவைத்து பிடி.த்சமையை காராவினெய்யிலிழைத்து சண்ணி 

ரண்டி௰் பூசிச்செல்ல, சொர்ச்சமத்தியபாதாளச் துள்ளவர்களியாவரும் வசி 
யமாவார்கள், 

263. இலக்குமிசேரப்புகை, 

இதில் . ௪௩ ஃ மயூர்சிகைப்பூடு, ௧௨ - இர்தரகோபம், ௧. பிரமதண் 

டு, ௮ - அதிக்கொடி, ஆ. ௩௪ - இவைகளில் ஐம்மலமுஞ்சேர்த்து பொடி. 
செய்து சர்ச்கனா சேன் கூட்டிச்சலந்து இசை நெருப்பிற்புகையவிட, இ 

லட்சுமியானவள் சேர்ந்து செல்வமூண்டாய் வாழ்வார்கள். 

௮04. வெட்டமுதருக்க. 

இதில் ௧௧ - அழுகண்ணி, ௧௫ - கோரோசனை, ௭ - வெண்சொழுஞ்ச), 

உ-சுழல்வண்டு, ஆ. ௩௪, இவைகளை உராத்துரைத்து உருண்டைசெய் 

து நிழலிலுலர்த்தி புருடர்கள் உடம்பிற்பூசி போர்முகஞ்செல்ல, எதிரியின் 

ஆயுதங்கள் சன்மேற்படாது, கத்இயால் வெட்டினாலும் வெட்டறாது. சா 
னே செலிப்பதிற் சந்சேசமில்லை, 

265. படைமுநியகடகம்; 

இதில் ௨ - அடையொட்டி, ௧௨ - இந்திரகோபம், க௫ - வாழை, ௫- 
மண்டூகேப்பிச்சு, ஆட ௩௪. இவைகளை அமாவாசைகாளிற் புலிக்சோலிற் சுர 

ட்டி. வளைய. மாடிக் கடகமாய்ச்செய்து சன்கையிற்போட்டுககொண்டு ௮ம 

ராகிய போர்முனையிற்செல்ல, பார தம்போல் சமர்கோச்தாலும் அப்படையா 
ன.து மூ£றிர்தோடி விம், 

206. வூகசமை, 

இதில் 5 - பிரமசண்டு, ௧௪ - கரும்பூனைப்பஞ்சாககம், ௬-தானி, க ரூ. 

குழியானை, ஆ. ௩௪, இவைகளைப் பொடிசெய்து திரியாசத்திரித்து செ 

ம்மரியாடு - எருமை-பசு-இதுகளின், வெண்ணைகளை யூருக்சி விளச்கேற்றி 
இத்திரியைப்போட்டு புத்சோட்டில் மைபிடித்து ௮ர்தமையை நெய் அல் 

ag ஈல்லெண்ணையிற் குழை,து நெற்றியிலிட்டுச்செல்ல, கினேச்சவர்கள் 

வசிமிமாவார்கள், 

௮67. சொக்குப்பொடி. 

இதில் ௧௩ - மயூர்சிகைப்பூடு, ௭ - ௮ண்டங்காச்கைச்தலை, ௧௨ - பே 
ய்ச்துமட்டி, உ-சுழல்வண்டு, அ, ne இவைகளைச் சிவாலயததின் வ. 

பு.சிததிருந்து இடி த்துவைச்மு ௮இல் ௪-பசீசோக்கி, ௬-.தறுபுள்ளிவண்டு, 

7
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இகளின் தலைகளைப்பொடி ச் சப்போட்டு ஒருவர் தலைமேற் கொஞ்ச அவி 
விட, ௮வர் இக்குகெட்டு இசைமாறி பின்சென்று சாய்டோல் அ௮£லைகுவர். 
அதற்குமாத்து - உடனே தலையிற் றண்ணிீனாயூற்ற முறியும், 

268. வீட்டிம்புதைக்கவியம். 

இதில் ௧௨ - பேய்தீதமட்டி, ௪௪ - கோறோனை, ச-பிரமதண்டு, ௭ 
அ௮ண்டங்சாச்கைத்தலை, ஆ, ௩௪, இவைசளைத் தலைமுதலியாவும் பொடித் 
து பசுவெண்ணையிற்குழைத்து அதை ரல்லராளிழ்செய்து அல்லது ance 

வீட்டினுள் புதைத்துவைக்க, ௮து மூ.தல் யாவரும் வசியமாய் கேட்டதைய 
ளிப்பர், 

209, இருளில்வாசிக்கமை. 

இதில் ௪ - பிரமதண்டு, ௪௪ - கரும்பூனைப் பஞ்சாங்கம், ௧௪ - சிறியா 

நங்கை, ௮- ஆதிக்கொடி, ஆ. ௩௪, இவைகளை சத்தயோசசராளிற் பொ 
டிசெய்து €லையிற் றிரியாகச்திரித்து நெய்யும் சல்லெண்ணையுங்கூட்டி. விள 

க்கெறித்து ஒட்டிற்பற்றவைத்ச மையை மெய்யிலிழைச்து கண்ணிற்றீட்ட 

வும், இருளில் வாடிப்பர், எழுத்துகளும் ஈன்றாக த்செரியும். 

270. ஊானிற்புகைக்கவ௫யம், 

இதில் - கட - வாழை, ௪- வெள்ளாட்நொக்கு ௧0 : முத்தெருக்கன் 
செலி, ௮- ஆதிக்கொடி, ஆ. ௩௪, இவைகளை வியாழக்இழமை புசர்பூச 
cre) மகள் கூடியராளிற் பொடிசெய்து ௮தில் வெண்ணைசேர்த்துப் பி 

சரி நெருப்பிலிட்டு சன்னுடம்பிற் புகையேற்ற உலகத்தில் யாவரும் வசமா 
வதற்குச் சந்தேகமிராது, 

273. குளத்தில்வைக்கவடயம். 

இதில் ௪ - வெள்ளெருக்கு, ௫-மண்கேப்பிச்௬, ௧௫-வாழை, ௪0-புரா 
டெச்சம், ஆ, ௩௪. இவைகளை ஐந்துமலங்களிற்சேர்த்து குருவாரகாளிற் 

றுவைத்து அவ்வூரில் ஒர் குளத்திற் புதைத் துவைச்சு, அர்டீனாச் குடி.ப்பவ 

செல்லோரும் சனச்கு வ௫யமாவார்கள். 

874,  முகம்பூசுவசியம். 

இதில் ௬ - ஆனைவணங்க, ௪-பச்சோச்இ, க௫-வாழை, ௬-ஆறுபுள் 
டரிவண்டு, ஆ. ௩௪. இவைகளை இயகட்டுமைதினம் பருலக்கூடிய ரா 
ஏில் சர்க்கரை தேன் கூட்டி of கலயத்திம் கொதிக்கவைத்து தன் வீட்டி 

ற்குள் வர்தவர்கட்கெல்லாம் அவர்சள் முகத்திற்பூச, யாவரும் வணல்டுப்ப 
ணிகுவர், 

279. புகைவசியம். 

இதில் ச - பிரமதண்டு, சடு - தேவாங்கு, க௨-பேயத்துமட்டி, ௬ 
அறுபுள் ரிஉண்டு, ஆ. ௩௪. இவைகளை இன்லும் எ - வெண்சொழுஞ்சி,
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௬௭-சாட்டட்டையுககூட்டி சாயிற்றுககிழமைகாள் யாவும் ௮பைத்துலைத்து 
உள்ளவர்கள் மேற்பூசவும், அதைப்புதைக்கவும் அவ்லீட்டினுட் புகுந்தவர் 
ஒருவரேலும் விட்டுப் பிரிர்துப் போகார்கள், 

274. ஈடுவூயம். 

இதில் ௩ - 8தேவிசெங்கமுநீர், ௬-அறுபுள்ளிவண்டு, ௯ - ஆனைவண 
இ, ௪௬ - குழியானை, ஆ. ௬௪, இவைகளை சித்தயோசசாளில், பொன் 
ஆாமத்தஞ்சார்வீட்டரைச்து உடம்பினிற்பூசி, அதனில் ஜர்.துமலங்களையஞ் 
சேர்த்து பலபண்டங்கள் பதார்சதக்களிலிடவும், அதை யுண்டோர்கள் எச் 

தாளும் வச.டாயிருப்பர், 

275. இருமகள்சேச. 

இதில் ௯ - அனைவணங்கி, ௧௬ - குழியானை, ௯ - சீதேவிசெங்கமழுறீர், 
௬ - ஆறுபுள்ளிவண்டு, ஆ. ௬௪. இனவ்களை ஐர்து மலமுங்கூட்டி, பஞ் 
சமிராளில் சோயிலினுள் உள்ள கெர்தமுஞ்சேர்த்து பொடித்து இரியிலூட் 
டி வீட்டினுள் தீபமேற்றிவைக்கவும், ௮ங்கு யாதொரு பாம்புகளுஞ்சேரா2ு 
இருமகளாகய' இலக்குமி எக்காலும் வாசமாய் வ௫த்திருப்பள். 

276. மேற்பூசுவ௫யம். 

இதில் ௪... வெள்ளெருக்கு, டு - மண்கேப்பி௪௪, ௧௧-௮அழமுசண்ணி, 
௧௪ - கோறோரினை, ஆ, ௬௪. இவைகளை ஐந்து மலங்களுஞ்சேர்தது எ 

ருக்கன்பழுப்புச் சார்விட்டனாத்து வழித்தெடுத்து அடுத்தவர் மேற்பூசவும், 

அவர்கள் வசியமாய எர்ராளுர் தன்னிடஞ்சேர்ச்து வ௫ித்திவெர், 

277. மருந்து, 

இதில் ௫ - ஆண்கழற்சி, ௯ - கருராய்சாக்கு, க௬ு-அபாறறலககைய 
ந்தசரை, ௧0-புராவெச்சம், ஆ ௬௪, இவைகளை பஞ்சமிகாளில் பரிவே, . 

மதிற் சேரப் பொடிசெய்து புழுகுபோற்றூள்செய்து மாதாச்சச் சலேயைக்£ 

ரிக்கி ஐர்.துமலககளுஞ்சேர்த்து இன்பண்டங்களிலிடவும், அதைச் தின்றல 

ர்சள் தன் வசமாவார்கள், 

278. வ௫ியபுடவை, 

இதில் ௫ - ஆண்கழற்?, ௧0 - புராலெச்சம், ௧௧ - அழுகண்ணி, ௮- 

ஆதிக்கொடி, ஆ ௩௪, இவைகளில் மாவுஞ்சேர்த்து ஒர் சேலையிலுள் 
வைத்திருக்க, ௮ச்சேலையை யுடுத்தியவர்கள் யாவரும் வ௫ியமாய் தால்சளி 
ட்டவேலைகளைச் செய்து எக்சாலும் பிரியாதிருப்பர், 

279. வி ய் யீ ட, 

இதில் - சசு-பொற்றலைச்சையார்தசனை, க-சாட்டட்டை, ௪ - வெள் 

செருக்கு, -மண்டூசப்பிச்சு, ஆ ௩௪. இவைகளில் ஐம்மலமுஞ்சேர்தது
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ஈல்ல ராளிலனாத்து வேண்டி.யவர்கட்கு பலகாரமூசலிய தின்பண்டங்கள் 
லிட ௮தைச் தின்னவர்கள் சன் வசமா? விட்டுப் பிரியா திருப்பர், 

280. சத்துருஜெயம். 

இதில் ௬ - €தேவிசெங்கழுகீர், ௮ - ஆதிச்சொடி, ௧௯ - மயூர்சகை 
ப்பூ, ௧0 - புராவெச்சம், ஆ. ௩௬௪, இவைகளை பெருங்காயம் ஒருபங்கு 
கூட்டிப் பொடிசெய்து அலாச்செடுத்து பருவராள்பார்த்து சததுருக்கள் 

தலைமே௰்போடவும், அவர்கள் தோல்வியடைந்து புறங்காட்டிப் போய் 

oS Daur. 

283. வழக்குவெல்ல. 

இதில் ௧௯ - மயூர்சிகைப்பூடு, ௧௧ - கரும்பூனைப் பஞ்சாங்க ம், ௨ஃ-ஆ 

டையொட்டி, ௮ 2 ஆதிக்கொடி, ஆட ௬௪. இவைகளை அமாத்தாடுலும் 
அல்லது சும்மாவாஇிலும் சனது மடியில்வைச்.துச்கொண்டு பேசாமற் 

கோடமாயிருச்கும் பகைவர்ச் கெதிர்வாவும், அவர்சட்குள்ளவழக்கு வெல் 
லும். அன்றியும் சானேவர்து சத்துருக்கள் வணங்குவர். 

262. போர்வெல்ல. 

Qe எ -'வெண்கொழுஞ்சி, ௧௨ - இர்தாகோபம், டு - ஆண்கழற்சி, 

௧0-புசாவெச்சம், ஆ. ௬௪, இவைகளை பூர்வபக்ஷம் பூசாக்ஷத்திரங்கூடிய 
நல்லயோகத்தில் பொடிசெய்து கர்க்கங்களைக்கரைச்து நெற்றியிற்றிலர்த மி 
ட்டுப் போரிற்செல்ல, சத்துருக்கள் வெல்லார்கள், 

283. விளக்கேற்றிக்கூட, 

இதில் ௨௧௩ -' மயூர்சிதைப்பூடு, ௨ - சுழல்வண்டு, கடு - வாழை, ௪- 

பச்சோர்்இ, ஆ ௩௬௪, இவைகளை பொடிசெய்து ீலையிற்றிரியாக த்திரித்து 
ஒருவிளக்இல் இச்திரியைப்போட்டு செய் அல்லது ஈல்லெண்ணையைவிட்டு 

சபம்வைச்செறிகையில், ஒருமாசனாச்சேர அ௮ம்மாசர்௨சமாய் வாழ்புரிக்தி 

Gaver. 

2964. சுக்கலெஸ்தம்பனகெய். 

இதில் ௧ - பிரமதண்டு, ௧௪ - கோறரோிஎை, சச-பொற்றலைக்சையா 
ச் தகரை, ௩ - கருகாய்சாக்கு, ஆ ௩௪, இவைகளை பசுவினது வெண்ணை 

யை வெபயலில்வை து அது சன்றாபுருயெபின் இதுபளைப்பொடிசெய்.து 
அரைத்து அர்த செய்யிற்குழப்பி தனதுகால்கள்மேற்பூசிப் புண ரவும், அவ! 
சளுக்கு ௬௩ ல ஸ்சம்பனமாகும், 

285. பக்கம்பூசுவசியம், 

இதில் ௯ - ஏனைவணங்டு- ௬ - ஆறுபுள்ளிவண்டு, ௮ - சத்திச்சாட் 
ட்ரணை, ௪௪-சரும்பூனைப் பஞ்சாங்கம், ஆ. ௩௪, இவைகளை Graces 
டி.த்திருச்கும்பொழுது பொடிசெய்து அதில் ஐர்.துமலங்களுஞ் சேர்த்து
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தேனில் ௮ரைத்து அதையுலரா.து பக்குவமாய்வைத்த மார்களை தர் பகி 
கம்பூிப் புணரவும், அவர்கள் ஆசையுண்டாய் இனமும் வாழ்புரிவர், 

296, இபேசுக்லெஸ்தம்பனம். 

இதில் ௧௩ - மயூர்சிகைப்பூடு, க - வெள்ளாட்நொக்கு, ௪௪ - தியா 
ஈங்சை, ௬ - ஆறுபுள்ளிவண்டு, ௧ ௩௪. இவைகளை பொடிசெய்துப் 
பொன்னூமத்தங்கா.புங்கூட்டி யரைத்து தேன்கலர்து லையிற் றிரியாகத் 
இிரித்து விளக்கேற்றி நெய் அல்லது ஈல்லெண்ணைவிட்டுச் சொளுத்திச்சே 

ச சுதலெஸ்சம்பனமாம், 

287 சோடுபிரிவு. 

இதில் ௩ - ஆடையொட்டி, ௭ - ௮ண்டங்காக்கைத்தலை, கடு - வா 
ழை, ௧0 - புராவெச்சம், ஆக ௩௪, இவைகளை பொடிசெய்து இதில் வே 
ம்பு - தான்றி - புங்கன்பால் - வசைக்கு ௨ - சழஞ்சுவிட்டு இலந்தை யெ 
ண்ணையிலாாத்து அவைகளைப் புது ௮கலில்வைத்து வாய்மூடி அவர்கள் 

லீட்டினிடமாய்ப் புசைத்து வைச்சவும், சதிபுருஷர்கள் பிரிவாய் வில? ஓ 
டிப்போய்விவொர்கள், 

288. குடியோட்ட. 

இதில் ௪௨ - பேய்த்துமட்டி, ௧௩ - மயில்மிச்சு, ௫ - gens por 

௪-பச்சோர்தி, ஆக ௩௪, இவைகளை சும்மாய்வைத்து சத்துருவின் நீர்க்ட 

ழி மண்ணிற் பாவை செய்து அமரபக்ஷ்த்தில் அவர்கள் பெயனாமாறியெ 
GH அப்பாவை வயற்றில் வைத்து முன்மருந்துகளையம் அதோடுவைத்துச் 

சுருட்டி கறுப்புச்சம்பளியில் மூடி, சட்டுச்சயிற்றாற்கட்டி எ.இிராளிலீட்டில் 

லவச்சவும், உடனே குடியோட்டி. ௮வர்களை நாசமாக்கும், 

289. மலடுநீங்க. 

இதில் ss - ௮ழுசண்ணி, ௫ - மண்கேப்பிச்ச, ௪௨ - பேய்ச் துமட்டி, 

௬ - ஆறுபுள்ளிவண்டு, ஆக ௩௪, இவைகளை சாயரில் பசும்டாவிலராச்து 
மலடாயெ மாதர்கள் பசும்பாலில் ௮ல்ல.து சறிபதார்த்தங்களில் உண்டுவர 

வம், ஹூம்மாது மலடானது நீங்கி நல்லமக்களைப் பெறுவள். 

290. ஸ்ரீசேகஞ்சிறுக்க, 

இ.இல் ௧௯ - பயூர்சிகைப்பூடு, ௪ - பச்சோந்தி, ௪௪ - சிறியாரங்கை, 
௩ - கருகாய்காக்கு, ஆ, ௬௪. இவைகளைச் சழஞ்சு நிறைகளா யெடுத்து, 

௧௬ பொற்றில்க்கையாந்தகரை, ௧ - வெள்ளாட்டொக்கு, Op Criss 

மாத்து மாதர்கள் தேகத்தில் ௩ - ராட் பூசம்போது அவள் தேகமானது 9 

௮. தவிடும். 

991. ஸ்ரீசேசம்பெருக்க, 

... இதில் முற்கூறிய மருந்தில் பன்னீர்விட்டிழைத்த அசோ உமிழ்நீர் 
சேர்த்துக் குழைத்து சைகளிற்பூசி ௮வள் தேகத்திற்றடலவும், முன் சிறுத்
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ததேசம் பெருத்ததாகும். ஈ.இரண்டிற்கும் ஒரே மருர்சாசையால், Bagi 
தேகமானது சிறக்சவும் பெருக்கவுஞ் செய்வது சகஜம், 

292. ஸ்ரீகள்தேகந்தழைக்க, 

இல் ௧௪ - சிறியாநக்கை, டு - மண்கேப்பிச்சு, ௩ - தேவி செக்க 

மூடர், ௧௨ - இந்திரகோபம், ஆ. me. இவைகளை நல்ல யோசம்பார்ச் த 

ரைத்து சககள் தேக த்இற்பூடவும், இவளைப் புணரும் புருடர்ச் இனியல் 

ளாக அவள்சேகஞ் சமமாயிருக்கும், 

௮92. புண்ணாறச்லை. 

இதில் ௧0 - மூத்தெருக்கன்செவி, ௯ - கருராய்நாச்கு, ௧௨ - பேய்த்து 

மட்டி, ௯ - காட்டட்டை, ஐ ௬௪, இலைகளை ஈல்ல யோகம்பார்த் தரை 

தீது பசுரெய்யிற்குழைத்து சீலையிற்கடவி ௮ - காள் புண்சள்மேற் போட் 

டுவரவும், ௮ப்புண்க ளாஜதிவிடும், 

29% கர்ப்பர் தரிக்க. 

இதில் எ - வெண்கொழுஞ்சி, ௧௫ - சேவாக்கு, ௮ - சத் இச்சாட்டர 
ணை, ௪ - பச்சோந்தி, ஆ ௬௪. இவைகளை தீயிலெரித்து ரோய்களுள்ள 
விடங்களில் மாதர்கள் பூசிஉரவும், ௮ச்கோய்கள் நீக் சர்ப்பமுண்டா 
கல்ல மச்களைப்பெறுவார்கள். 

29%. விஷமீள, 

இதில் ௧௯ - மயூர்சிசைப்பூடு, ௬ - ஆறுபுள்ளிலண்டு, ௧௧ - அமுகண் 
சரி, ௪ - பச்சோக்இ, ஆ. ௬௪. இவைகளைச்கூட்டி மயானத்தில் தழுதை 
நீர், குதிரைநீர் விட்டரைத்து விஷக்கடிவாயிற் பூவெரவும், தலைக்கே றிய வி 
ஷம், உடம்பிலூறியவிஷம், சாணாச்கடிவிஷம், மற்றஇியாவுர்தீரும். 

296. சர்வஜனவடியம். 

இ.தில் ௧௪ - சிறியாஈங்சை, ௮- ஆதிக்கொடி, ௧0 . முத்தெருச்சீன் 
செல், ௨ - சுழல்வண்டு, ஆ, ௬௪, இலைகளை பச்சோந்தி யொன்று சே 

ர்த்தரைத்து நிழலிலுலர்ச்தி ஒரு முகம்பார்க்குல் சண்ணாடியேற முழுதும் 
பூசி, அதத் தான் பார்ச்சையில் மண்விண்ணிலுள்ள சர்வஜனங்களும் வ 
யமாலார்கள், 

207. உரோமங்கறுக்க. 

இதில் ௧0 - முத்தெருச்சன்்செவி, ௯ - கருகாய்சாச்கு, ௪டு - வாழ, 
௬ - ஆறுபுள்ளிவண்டு, ௮. ௩௪, இவைகளை ஈன்ருய்ப் பொடிசெய்து சா 
ந்துபோலனாத்து வழித்து ஈல்லெண்ணையிற்கலர்து லசாள் வைச்திருர் 
தனது உரோமங்களில் அல்லது நனாமயிர்களில் தடவிவுரவும்; வெளுத்த 
இியாவுய் கறுத்துவிடும், ்
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298. ஈனாமாற, 

இதில் ௪௯ - மயூர்சிசைப்பூ, ௬ - காட்டட்டை, ௪ - வெள்ளெருக் 

கு, ௮ - ஆதிக்கொடி, ஆ ௬௪. இவைகளைப் பொடிசெய்து ஒரு சொப் 
பலாத் தேல்சாய்ச்குள்ளிட்டு இதோடு கொஞ்சம் சருங்கொள்ளும் அணுக் 
கிப்போட்டு வாய்க்குப் பிரடையடித்து சேற்றில் ௪ . மி£ புசைச்துவைச்தெ 
டுத்து ஈனாமயிறிற்றடவ முழுதும் க.றுச்துவிடும், 

299. சோர்கரிவேகாஇருக்க, 

இதில் ௧௯ - மயூர்சிகைப்பூடு, ௭ - ௮ண்டங்காச்கைத்தலை, ௬ .. ஆனை 
வணங்டு, டு - மண்சேப்பிச்சு, ஆ. ௬௪. இவைகளை நல்லயோகத்தி லனா 
தீது உருண்டைசெய்துவைச்து வேண்டும்போது பகைவர் அடுப்பினிம் 

போட்டுவிடவும், அதில் நெருப்புத்தியேறா.து. கரிமுதலிய சோறியாவும் 
வேகாது முன்போட்டபடியே மறுச்இருக்கும், 

200. ஸ்ரீகள்கோயகல. 

இதில் ௪ - பிரமசண்டு, ௪௨ - இர்திரகோடம், ௧௬ - பொழ்றலைக் சை 

யாந்தகனா, டு - மண்கேப்பிச்சு, உட. ௬௪, இவைகளைப் பொடிசெப்து ௭ 
ருமைவெண்ண்புர் தேனும்விட்டுக் குழைச்து ஸ்ரீகட்கு சோயுள்ளவிடங்க 

ளித் பூசிவரவும், வெட்டைமுதலிய பலவித கோய்களுந்தீரும், 

  

901. சத்துருதேய. 

இதில் ௪௨ - பேய்த்துமட்டி, ௬ - காட்டட்டை, ௧0 - முத்தெருக்கன் 
செவி, ௯ - கருகாய்ராக்கு, ௮௪ ௩௪, இவைகளை மாத்து சத்துருவின் 

நிசானத்சைக்சொண்டு ௮வனாப்போல் பாலைசெய்து அதின் மார்பில் எ 

திரி பெயரை யெழுதி அதற்குச் செய்வனவற்றைச்செய்து பட்டுப்போன 

மரத்தடியிற்பதைக்சவும், ௮ச்சசதுரு வடல்தே.பும், 

902. பலகோயகல, 

இதில் ௧௨ - பேய்த்துமட்டி, ௮ - அதிக்கொடி, ௧௧ - அழுகண்ணி, 
௬ - கருகாய்காக்கு, தக ௬௪, இவைகளைச் சூரியசிரகணம் பிழி. த்திருக் 
சையில் பொடிசெய்து கெய்யினிற் குழப்பி பஞ்சினைச்சேர்த் சராத்து உரு 
ண்டையாக்ி புத்து அல்லது சொழுவத்திம் புதைசத்துவைக்கவும், எல்வித 

சோய்களுக்தீரும் 

309. சத்துருகுடிகெட. 

இதில் ௩ : சதேவிசெங்கழு£ர், ௧0 - புராவெச்சம், ௧௨ - பேய்த்தும 
ட்டி, ௬ காட்டட்டை, ஆக ௬௪, இவைகளை நல்ல யோகத்தில் சூரியக 

லையில்கின்று பொடிசெய் சாத்து வேம்பின்மேலிருக்குங் காச்சைக்கூண் 

டின் சுள்ளியை நெருப்பி HF சாம்பலாசீகு அச்சாம்பலைபும் மூனமருக் 

சையும் தனத சத்துருலின் வீட்டிற் புசைத்த வைச்சவும், அவர் மனைவிமக்
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கள் சுற்றம்வாழ் முதலியவை சொர்து சண்டைசச்சரவினால் மனையகன்று 

குடிவிட்டேடி உயிர்விடுவர், 

304, சத்தருயாவுங்கெட. 

இதல் ௪௨ - பேய்த்துமட்டி, ௧0 - புராவெச்சம், ௧௧ - அழுகண்ணி, 
க. வெள்ளாட்சொக்கு, ஆக ௬௪. இவைகளைச் சித்தயோகத்திற் பொடி 

செய்து அரைத்தெடுத்து ஐர்.து மலங்களுஞ்சேர்த்துச் குழைத்து எட்டிக் 

கொம்பில் மூளைசெதுத்க அதின்மேற்றடவி ஆப்படிக்க, சத்துருக்கள் குடி 

சாசமாய கேசூழ்க்து அவாகள் அருகலிருந்தவர்கட்கும் பல சங்கடங்கள் 

நேர்ந்து பாழாவார்கள், 
305. டேய்விலக, 

இதில் ௪ - பிரமதண்டு, ௧௫ - தேவாங்கு, ௧௬-பொழற்றலைக்சையா5 

தகை, ௨ - சுழல்வண்டு - ஆக ௩.௪, இவைகளை பொடிசெய்து தனதுவீட் 

டிம்புதைத்து வைக்கவும், அதிலுள்ள பூ தப்பிசேதப்பிசாசு பேய்பில்லி சுனி 

யம் யாவும் நீங்கு வில$ப் போய்விடும், அதன்பின் சுபக ரமாயிருப்பர், 

906, சர்வவ௫யம், 

இதில் ௧௪- அமுசண்ணி, ௧௩ - மயில்பிச்சு, ௩ - சதேவிசெய்கழு3, 

Gr ~ அண்டங்காச்கைத்தலை, ௮௧ ௩௪, இவைகளை பொடிசெய்து இதல் 

ஐந்துமலமுஞ் சேர்த்து £த்தயோகத்தில் பசுநெய் விட்டரைத்து மாதர்கள் 

மூகம்பாதங்களிற் பூசவும், வ்சியமாவார்கள். இதில் சர்வவசியமாகும், 

907. இமைகள்நீங்க, 

இதில் ௨ - ஆடையொட்டி, ௧௧ - கரும்பூனைப் பஞ்சாங்கம், ௬ - தா 

9, கடு - தேவாவரு, அக ௩.௪. இவைகள் சும்மாய்வைத்து முன்னம் ௮ன் 

றிரவில் போசனஞ் செய்யாதிரு£து மறுநாள் தலைக்குவார்த்து புஷ்பமுடி. 

த்து சாந்து பொட்டிட்டு உபவாசமாயிருக்து முற்கூறியமருர்துகளைப் பொ 

டித்து ஐம்மலமுஞ்சேர்திது பசம்பாலிலனாத்து உலாஇ Ferg சலைமேல் 

பாகையில் தரித்துக்கொள்ள ௪சல தீமைகளும் நீங்கி சம்டத்தையடைவர், 

308. சர்வலோகவ௫ுயம், 

இதில் ௮ - சத்திச்சாட்டாணை, ௯ - காட்டட்டை, ௩ - சிதேவி செ 

நுகழுநீர், ௧௪ - கோரோசனை, ஆக ௩௪. இவைகளை பொன்லூமச்தைவேர் 

சமஞய்ப் போட்டு குங்குமம் சார்.து ஐர்.துமலம் சேர்ச்சரைத்து உெண்ணை 

யிற் குழைத்து உடம்பிற் பூசிச்செல்ல, யாவரும் வசியமாவார்கள், 

809. திகைப்புண்டாக, 

இதில் க - ஆனைவணம்க), ௧0 - புராவெச்சம், ௩ - வெள்ளெருக்கு, 

௧௧ - கறும்பூளைப்பஞ்சாங்கம், ஆக ௬௪, இவைகளை ஈஊஎமத்தஞ்சாரிலும், 

எருக்கன்பாலிலும் அரைத்து அதனைப் பகைகர் உடம்பின்மேற்பூசவும், ௮ 

ர்கள் இகைத்து யாதொன்றுர் தோன்றுது விழித்துழலுவர்,
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910. குத்.துலெட்டரு இருக்க. 

இதில் ௧௩, - மயூர்சிகைப்பூடு, க - வெள்ளாட்செக்கு ௪௬ - பொற்ற 
த் சையாந்சதரை, ௪ - பச்சோர்தி அ. ௩.௪, இவைகளில் கோயில் மண் 
ணுஞ்சேர்த்தரைத்த சாச்தை தன்னுடம்பிற்பூசி அமரிற்செல்லப்புன், இ 

வன்மேல் எவ்வித ஆயுதங்கள் பட்டாலும் ௮ல்லது கு.ச்தினாலும் வெட்டின 
ஓம் அக்கருத்து வெட்டுகள் தன் மேற்படாத, 

911, முயல்களோட. 

இதில் ௧௬ - பொற்றலைக்கையார்தசனா, ௩ - கருகாய்சாக்கு, ௪-ஃ ளெ 

ள்ளெருக்கு, ௧௪ - கரும்பூனைப் பஞ்சாங்கம், ஆ. ௩௪ - இவைகளை இத்த 
யோகத்திம் பொடிசெய்து ௮ல் ஐந்து மலங்களுஞ்சேர்த்து மருந்து செய் 
த வைச்துக்சொண்டு வனத்திலுள்ள முயல்களையோட்ட, அவையெல்லாம் 

ஒடிப்போயவிடும், அங்கொன்றேலுமிரு ௪, 

814, பட்டவர்யுகமமுங்க. 

இதில் ௧௬ - பொற்றலைச்கையார்தகளா, ௧ - வெள்ளாட்நொக்கு, ௧04 
முச்தெருக்கன்செவி, எ - அண்டகாச்கைத்தலை, ஆ... ௩௪. இவைகளை 

பஞ்சதிரவியங்களினீரும், காகக்கூட்டஙகள் சழ்ர்துகுளிசகும் குளச்து 8 

ரும், சித்தயோகத்தில் சார்துபோலரைத்து ௮ம்மருர்ை ௨ டமபிற்பூசி, 

போர்முகத்திற் செல்லவும், தன்மேற்பாயப்பட்ட எவ்விச ஆப WEETO HK. 

ர்மமுங்கிச் சையாது நின்றுவிடும், வெட்டுகள் குச்துசள் பட்டாலும் வெட் 

ஒகுத்தறு திருக்கும். 
512. விஷமீள. 

இதில் ௧௪ - இறியாஈஙகை, ௪ - ௮ண்டங்காச்கைத்சலை, ௪௨ - பேய்த் 
துமட்டி, க - வெள்ளாட்ரொக்கு ஆச ௩௪. இவைகளை காவேரியனுள்ள 
கரைமண்ணும், யானைக்சட்டடத்திலுள்ள மண்ணும், ௮ஸ்வதகின் குளம்ப 

டிமண்ணுஞ் சேர்த்தரைத்து சன்னுடம்பிற் பூசிச்செல்ல, எவ்வகைப்பாம்பு 

சளுங்கடியாது, கடித்தபோதிலும் ௮அவவிஷமேருது. மீண்டுவிடும். 

314. விஷமறக௩$யம். 

இதில் ௧௧ - அழுகண்ணி, ௮ - ஆதிக்கொடி, ௧௨ - பேய்த்துமட்டி me 

கருகாய்காக்கு, ஆக ௯௪, இவைகளை குதினா$ர், கமுதைநீர், மனிதர்நீர் சே 
ர்த்து ஆதிவாரமும் பருவமுங்கூடியகினத்தில் அரைத்து ஈரியமிடவும், த 

லைக்கேறியபாம்பு விஷமிறஙகும், இதை உருண்டைசெய்த வைக்கவும். 

245. குலைப்புத்திச. 

இதில் ச - பிரமதண்டு, ௮ -, ஆதிக்கொடி, ௪௪ - சிறியாரங்கை, ௪௯ 
கரும்பூனைப் பஞ்சாங்கம், ஆச ௬௪, இவைகளை நல்லயோதத்தில் அஷ்ட 
மிஓூ.டியனெத்தில் ஆனைக்சாலடி மண்சேர்த்து மனிதர்சிறுநீர், கமுதை?து 

நீர்கலர்த விட்டனாத்து இருகண்கள்மே லெழுஇடலும் குலைப்புசுதீரும், 

8
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58௧9, சகண்-மாதல் ர. 
இதில் ௨ - ஆடையொட்டி, ௧0 - புசாவெச்சம், கட - வாறை, ௪ - ௮ 

ண்டங்காச்கைத்தலை, ஆக ௬௪, இவைகளை சித்சயோச,ச்தில் சிவாலயச் 
தில் இடித்தரைத்து சலையிற் நிரியாய்த்திரித்து பசுசெய்யில் விளக்கேற்றி 
மைபற்றவைத்து அவர்கள் சண்களில் ௪ - சாள்வராயி லெழுதவும், கண் 

மாறலானது Sag gs துலச்சமாகும், 

947. புசாசுபூகககல. 

இதில் ௬ - ஆனைவணங்க, ௧௨. - இர்இரகோபம், ௮ - சத்திச்சாட்டர 
ணை, ௫-மண்கேப்பிச்சு, ஆக ௩௪, இவைகளை சல்லயோகத்தி லலாத்தச் 

சாந்துபோலவழித்து தன்னுடம்பிலும் முகத்திலும்பூசி சண்களி லெழுதி 
டவும், பலவித பூசப்பிரோதபசாசுகளும் விலகியோடி.ப்போம். 

318, சத்துருஜெயம். 

இதில் ௭ - வெண்கொழுஞ்சி, ௧௯ - மயில்பிச்சு, ௫) - ஆண்கழற்சி, 

௯ - காட்டட்டை, ௮5 ௬௪. இவைகளை குருவாரமும் புசர்பூசாக்ஷ்த்திர 

முல் கூடியதினச்தில் பொடிசெய்து பசைவர்மேற் கொஞ்சம் இப்பொடி. 
ஸயத்.தாவ, அவர்கள் தோல்வியடைர்து தாள்பணிவர். அதினார் tpg 
ஜெயமாகும், 

919. சத்துரு ஸ்தம்பனம். 

இதில் முன்னமே பொடிசெய்தமருக்இல் பனங்கு 2 தசைச் சன்னமாய் 

நீ சாள்செய்து அதிற்கலர்து தனது சத்துருச்கள்மேற் நாவ, அவர்கள் ஸ் 

தீம்பனமாகுவர். ஈதன்றி இப்பொடியை பகைவர்மேற்றூவ அ௮ப்பகைவர் 
கெடுவது.2ன்றி சாசமடைவர், 

920, கோய்பசாசு ச, 

இதில் ௬ - சசேவிசெங்கழுறீர், ௭ - ௮ண்டங்காக்கைத்தலை, & - ஆ 

னைவணங்கு, ௧௫ - தேவாங்கு, ஆக ௩௪," இலைகளை யானைக்கூட்டின் ம 
ண்ணும்கூட்டி பொடிசெய்து அதிற் தொஞ்சமெடுத்து சோயாளிகட்கு ப 

சாசுபிடித்தவர்கட்கு தண்ணிரிற் கரைத்துச்கொடுக்கவும், பேர்பாதிகோய் இ 
ர்ர்சதுபோக, மற்றதும் பசாசடன் பேர்பாதி தர்ர் தவிடும், 

321. பல வழக்குகள்வெல்ல. 

இதில் டு - ஆண்கழற்?ி, கடு - தேவாங்கு, ௬ - சதேவிசெயகழுகீர், 
கச - கரும்பூனைப்பஞ்சாங்கம், க ௬௪, இவைசளை நல்ல யோசசாளிற் 

சேர்த்தரைத்து உருண்டைசெய்து யாதாமொருவனா விபரீதமாய்ப்பேசவும், 
அல்லது உழக்குவெல்லவும், இதனை வாயிலடச்இப்பேசவும், பல வழக்ரு.சள் 

மெல்லும், எதிராளி வாய்பேசாது தோல்வியடைகர்,
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829. புருடர்தேசக்தழைக்க, 
இதில் ௪0 - முத்தெருக்சன்செவி, ௮ - ஒதிச்கொடி, ௬ - தனைய ணி 

WE, ௭ - அ௮ண்டங்காக்சைத்தளை, ௮௧ ௩௪, இவைகளில் மாடப்புராவி 
னெச்சமும், ஊர்க்குருவியெச்சமுஞ் சேர்த்தனாத்து அதையெடுத்து சேச 
தீதிற்பூசவும், அன்றுமுதல் ஸ்தாலித்துவளருவர், 

994. மஞ்சளிழ்பூசவயேம், 

இதில் சட - வாழை, ௭ - ௮ண்டங்காக்கைத்தலை, ௪௪ - அழுகண்ணி, 
ச - வெள்ளாட்ோக்கு, ஆக ௬௪, இவைகளைச் சித்தயோசத்திற் பொடி 
செய்து மாதர்களாகிலும் அல்லது மைக்தர்களாகலும் இன்னுச் தானேயாகி 

லும் அதனை மஞ்சளிற்கலர்து பூகெகுளித்து மருவிடவும், வசமாவார்கள். 

324, எ.இரிகள்கெட. 

இதில் த௫ - வாழை, ௯. ஆறுபுள்ளிலண்டு, ௧௪ - ௮ழேசண்ணி, ௨ - 
வ. \, - . 

சுழல்வண்டு, ஆக ௩௪, இவைக்ளை அமரபக்ஷ்ம் ௮ஷ்டமியில் ஒரு பெண் 
கையினால் அத்தர் பன்னீர்விட்டனாத்து கிழலுலர்த்இ எ.இரியின் றலைமேற் 
தூவவும், செடுதிசடுதியிவ சேர்ச்து நெரர்இடுவர், 

இதில் ௧௨ - பேய்த்துமட்டி, கடு - தேவாங்கு, ௩. - சீதேவி செங்சமு 
நீர், ௪ - பச்சோந்தி, அக ௩௪, இவைகளை சேர்த்து இதில் சாலத்தொன் 

௮ முள்ளிவேர் கூட்டியரைத்து உள்ளடியிம்பூசி நீர்மேல் ஈடக்சவும், ஒடவு 
ம், உலாவிடவும் எளிதாயிருக்கும், இதனை அப்பிய௫க்காமற் செய்வது 
வெகுகடினம். 

346. கண்குருடுநீங்க, 

இதில டு - ஆண்கநசி, ௮ - அதிச்கொடி, ௬ - தனைவணங்கி, ௧0 - 
புராகெசசம், ஆச ௬௪, இவைகளைச்சேர்த்து இளநீரிலரைத்து சாந்தாக 
வழிகது உருண்டையாக குருடர்ச் கரண்டு கண்களிலுச் தீட்டவும், அவர் 
கள் விழிபார்வைகள் சன்றாய்த்தெரிர்து உலாவிவருவர். 

827. புணர வடியம். 

இதில எ - வெண்கொழுஞ்சி, ௮ - ஆதிச்சொடி, ௬ - அனைவணங்க, 
௧0 - புராவெச்சம், ௮௧ ௬௪. இவைகளை சூரியனுக்குப் பின்னாகவிருந்து 

அமைதி நிழலிலுலர்த்தி உமிரீருஞ் சேர்த்திழைத்து மாதர்கள் முகத்திற் 
பூசி யாணை இடவும், அவர்கள் பிரியாது எச்காலுக் கூடிச்சுடித்து வாழ்புரிர் 
இருப்பா, 

3284. இராஜவசியம். 

இதில & - தஇனைவணங்இ, ௬ - அறுபுள்ளிவண்டு, 5௨ - பேய்த்துமட் 
ட, எ - அண்டஙகாக்கைத்தலை, ஒக ௩௪. இவைகளை தண்ணீரிலனாத்து
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ஆன ஆனவ ஷவின் 
சாச்சாகவழித்து ௭ - சாள் வீட்டிற்குள் வைத்து சிழலுலர்த்தலாயுளர்த்தி ய 
தை யுருண்டையாக்சி சன் வாயிலடச்இச் செல்லவும், வழக்குகள் வெல்லு 

ese ஏ.திரிவாய் பேசாதிருப்பன், இராஜவ$யமுமாம், 

289, புணரப் பொடிவயம், 

இதில் ௪௩ - மயூர்சிசைப்பூடு, ௨ - சுழல் வண்டு, ௪௪ - சறியாரங்கை, 
டு - மண்சேப்பிச்சு, ஆச ௬௪, இவைகளை ஈல்௮ பேககத்திற்பொடிசெய் 
தி இப்பொடியிற்கொஞ்சம் வாயிலிட்டு மாதர்களைப்புண£வும், அவர்கள் ௭ 
த்சாலும் பிரியாது விசுவாசமாயிருப்பர், 

990, த்சியுண்டாக, 

இதில் ௮ - சத்திச்சாட்டாணை, ௧௨ - இந்திரசோபழ், க . தனைவண 
GF, டு-மண்சேப்பிச்ச, ஆக ௩௪, இவைகளைக் கூட்டி, சித்தயோசத்தில் 
பொடிசெய் தரைத்து கெய் சேன்கூட்டிச் சாரித்து, ச-மி' தான் புசிச்சவும், 

யாவுஞ் ரித்திபுடையவராய்ச் சித்தராவார்ஈ், 

  

இச்சிரியைசளில் பாசை ௪ - க்கு இல*சம் ௬௪ - ௮௪, மூலம் ௨, 9 
வன் - ௨, இன்னு மற்றதைச்சொண்டு செய்புர்தொழின்முறை யாவுர் தவ 
றின்றி ஈடர்தேறும், இதில் மண்€சப்பிச்சிலும் மனிதர்பிச்சதிச ஈம், 

இலச்சச்சக்வஷெக்ிரியயகள் முற்றிற்று, 
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5033. விரற்புறட்டி, 

ஒருவன் லலாடத்தில் தனது வலதுகை ரால்விரல்களைய/மடக்டு ஆள் 
அண்டி விரலினைமாச்இரம் செற்றியின் புருவமையத்திலூன்றி we gra ee 
ணையூடி. இடதுகண்ணாற், பார்த்தாலும், இடது கண்ணையூடி. வலதுசண் 
ளுற்பார்த்தாலும் அவன்கைவிரலானது கோணலாகலே வளைர்௪ புறண்டி 
றுப்பதுபோலவே யிருக்கும், 

994, காசுலிழிப்பு, 

ஒரு டம்லரில் அடி.ப்யுறம் கரடுமுறடில்லாததில் தண்ணீரையூற்றி ௮ 

தில் சாலணாவைப்போட்டு மேலொரு கடி.தத்தைவைச்து மூடிக்கவிழ்த்து 
ப்பார்க்சவும், ௮தினுள் சாலஸணாவொன்று, அரையணாவொன்று இருக்கும். 
மறுபடியும் அதையூற்றிவிட்டு நிமிர் தஇயெடுக்கவும் ௮ச்காவணாவொன்ற சா 

னிருக்கும், 

924.  லிதெப்பஇப்பு. 

(நைட்ரேட் ஆப் சில்வர்) என்பதை இருட்டுவீட்டில் சண்ணீரிற் கனா 
தீத அசைச் கடி.தத்தின்மேற்பூசி அதின்மேல் ஒரு மெல்லிய கடி.தத்திலெ 
முதியபடம், அல்லத மாப்-பத்திரமுதலிய தெ.துவாடுலும் அதினேடு பொ 
ருர்தவைச்துப் பி௫ர்து அப்படியே வெய்யலில்வைத்து ௫ - நிமிஷம் பொ 

றுத்து இருட்டில்வைத்து எடுத்தப்பார்க்சவும், வெறுங்கடி ததிதில் அவை 

யனைத்தும் பஇர்திருக்கும். அதை வெய்யலில்லைக்கவும் வினாவில் மறைக் 
விடும். நிழலிலிருக்கவும் செடுசாள் நீடித்திருக்கும். 

28%.  என்கிசேவர்செய்ய, 

ஒரு செம்புத்தகட்டை ௨ - பக்கமுர்துலக்இ மெழுகையுருக்கி ந.இல் 
௨ - பக்கமும்பூசி ௮ங்கனம் எழுதவேண்டிய லிபிகளை ஊூயினாலெழுதி, 
நைட்ரிச் ஆரிட்டையும், அசெட்டிச் அட்டையும் ஒன்றாய்ச்கலர்து இசை 
யதிற்றோய்த்து ௫-ரிமிஷம் பொதறுத்தெடுத்து அம்மெழுகை ச் துடைத்துப் 

பார்ச்சவும், என்ிரேோவர்செய்ததுபோல் அ௮வ்வெழுத்துகள் ட இர்திருக்கும். 

385. கீசொட்டாஇருக்க. 

லைக்கோ பொடியம் என்னும் பவுடமாக்கையிற்பூசி ஒருடம்லரில் தண் 

ணீர்விட்டு ௮இல் ஒருசெம்புக்காசு அல்லது வெள்ளிக்காசைப்டோட்டு ௮௧ 

கையை விட்டெடுக்சவும், அத்தண்ணீரான.து கையிலொட்டா,து. டே.கையி 

ல் ஈரமுமிருக்காது, 
596. மும்மலக்கரு. 

பன்றிமலம், மனிசர்மலம், தீட்டுச்€லை இம்மூன்றும் குழித்சைலமிற 

௧9 மூத்தாளைப்பூரித்து அதைத்தணலில் விட்டெறிக்கவும். இப்புகைப்பட்ட 

மனிதரெல்லாம் தலை சற்தியாடவார்கள், இதையே பலசெய்வினைகட்கு 

முபயோடுச்சலாம். இதில் துலுச்சன்மலம் சேர்ச்சாலுஞ் சேர்ச்தலாம்,



162 கலியுகமாராட்டமெள்றும் 
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குரல்குசகள் வாசஞ்செய்பும் ஊரில் ப்சைவர் வீட்டின் ஒட்டின்மேல் 

கொஞ்சம் பொரிகளை திரைத் துவைக்கும், அக்குரங்குகளான.து ௮ப்பொரி 
சள யெல்லாம் பொருக்குத்தின்னவும் அவவோடுகளைக் சளெரிக்இளிரி ஏன் 
ஞ பின்னமாய் காசப்படுத்இவிடும், 

998. தலைசுற்றிப்பேயாட, 

ஆதிவா.-ங்காலையில் ஈஈனாங்கொடிக்குக் காப்புகட்டி வோருமத்பிடு 
ல் வளையமாடி (ஜிம்) என்று ஈ௮ - உறுசெபித்து அதை நெருப்பிற் புகை 

போடலம், அப்புகைபட்ட மணிதசெல்லாம் தலைசகற்றிப் பேயாவொர்கள்,. 

அவர்களைத் சண்ணீரில் முழுகவைச்சவும் அத நின்றுவிடும், 

999. சாவல்சாக, 

செர்தசரைவனா கோழிகளின் தூக்கின்மேற் ஐட்டவும், ௮து ஈட்ட 
வடனே செத்துவிடும். அதற்கு மூறிப்பு:--பசுங்கொன்றைவேர் அல்ல 

அளிவிரைவேர் அதுசஎின் மூக்இின்மேற் றட்டவும், அவைகள் உயிர்வர்.த 
பிழைக்கும். 

$40. பரியாஇருக்க. 

கா.புருவிவினாயைப் பசும்பாலிற்பொல்டு அனாச்சால்படி. சாதம்புரிக்க 

வும், அவருக்கு ௪0-சாள் ௮ல்லது ஒருமண்டலம் டரியற்றிருக்கும். தின 
EN அணாக்கால்படி பசும்பால் உாசஇரங்குடி ச்துவரவும், இதற்கு மதிப்பு: 

௮ப்பாலிற்கொஞ்சம் மஞ்சள் தாளைக்கலந்து சாப்பிட்வொவும், ஈன்றாய்ப்பசி 

திபன முண்டாகும். 

க்க, மோடனியகல, 

தான்குளித்து ஆசாரமாம் வெள்ளாயடுப்பினிடஞ் சென்று அங்கு பூ 
சைரைவேச்தியம்வைத்து காபதீபங்காட்டி வெளுக்கடிப்பேன் என்,று ஈ௮- 

உருசெபித் தீது அவ்வடுப்பினுள்ளிருக்கும் சாம்பலிற் கொஞ்சம் அணியில் 
முடிக் து மோடனிபிடித்சவன் அரையினிற் கட்டிவைக்கவும், அம்மோடு 

னி அதுமுசல் அவனைச் துடாது விலஒவிடும், 

542. சீர்மேல்மிதக்க, 

எவ்வித சலதஇிலாகிலும் சான் மல்லார்ர் துபடுத் துச்சொண்டு இரண்டு 
கைகளை.பும் இடுப்வடியில்வைச்து சண்ணீர்கருமேற் தாக்இகிறு த்தி பிணவ 
தீதைபுச்சரிச் து அவ்விரண்டு கைசளை,பும் இருபக்கம் நீட்டிவைத்து தான் 

மிதர்திருப்பதில், மூச்ச சம்பிடிக்சவும் ரெடுசோம் அசையாமலிருக்கலாம். 

389. சர்வாஞ்சனம். 

பெரிய அரணையின்பிச்சம், தலைச்சன்பேது உர்இிக்கொடியும் உலந்ந்தி 

இ.௫களை லாயாறுக்டு இதினோட விவ்னுசார்திச் செடியை சாயரிற்பிடுக்ி
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சாபதீபங்சொடுத்து சாபநிவர்த்திபுஞ்செய்த வோரறாமலெடுத்து உலாத்திப் 
பொடித்து இம்மூன்றும் இரும்புச்சண்டியிலிட்டு பசுசெய்விட்டு வறுத்து 
சாகிதத்திம்நுறாவி சல்வத்திட்டு சன்னிலையைத்தியாளித்து அஞ்சனாசேவி 

யைப்பூ?ிச்.து மையோலரைத்து வெற்றிலையிற்றடவிப் பார்க்கவும். வெளி 

யிலுள்ள வெகுஅ.சசேய்இிகள் புதையல் நிக்ஷேபரூசலியதி யாவுச்தெரியும், 

944. இலைகள்கூங்இல்கட்ருசாயமிட, 

தீனக்கஷ்டமாகிய சாயுபவுடரை வாங்கிக்சொண்டு கொஞ்சம் படிசா 

சமும், வெண்காரமுஞ் சேர் தது பானையில் தண்ணீரில் விட்டு பனையோ 
லை, எச்சனோலை, கோரை, முங்கற்பத்தை முதலியதைப்போட்டு அடுப்பின் 
மீதேற்றி சொஞ்சரோம் எரியவைத்து அதற்குப்பின் எடுத்தச்சொள்ள 
வேண்டியத. 

S45. ம்ற்றெருவிதம். 

பனையோலைகட்கும், ஈச்சனோலைகட்கும், ஸ்ரீசூரணஞ் செய்யும் மஞ்ச 

சூக்கு சாயல்கட்வெரைட்போல் முன்னோர்கள் செய்துகொண்டிருர்தது 
சகஜம், 

346. புதுகத்திதுருபிடிக்கா இருக்க. 

ஒருபெட்டியிலாலலும், பாச்தரத்துள்ளாகிலும் சுண்ணாம்பு $ீரைக்கொ 

ட்டி. ௮தில் கத்திப்பிடிமேலிருக்ச மற்றதுள்ளிருக்ச ௮்$ரில் எவவிச கச் 

இழு லிய வாபுசங்களைச் சொருகவைத்து ௮து எத்தளைவருட மிருர்சபோ 

இனும், மூன் மெருகுடன் புியதாகவேயிருக்கும். பிடியானது சன்ன?! 
ற் படமிடத்தில், மஞ்சள் சாயமாகக் சாணப்படும், அச்சுன்ன$ர் விபூதி 

யைப்போல் வழவழப்பா யிருச்கவேண்டும். 

347. கத்தகளின் துருபோக்க: 

அருவு பிடித்துள்ள சத் இகட்டு, ஸ்வீட் ஆயில் என்னும் எண்ணாயை 

ஒரு காளெல்லார் ரடவிவைத்து, மறுகாள் சீமைசுண்ணாம்பபப் போட்டுத் 

தேயக்குமி தீதில் அது புதியகத்திபோற் பிரசாசிக்கும். 

38, முட்டையின் மேலெழுத. 

கோழிமுட்டையை ஈன்றாய்ச் கமுவியெடுச்துக்கொண்டு மெழுகை 
யுருக்டு அந்த மூட்டையெல்லாம் பூசி ௮சன் மேலே எழுதவேண்டியவை 
பெல்லாம் ஊூயிஞுலெழுதி அஸிட்டிக் ,ஐலஃமிட்யென்னும் இராவச த்தில் 

மூழ்ச்தி எடுத்துப்பார்க்க அப்பட்டமாகக் காணப்படும். 

349, ஸவஸ்புட்டி. இதுகளை கதஇரிப்பது, 

ஒரு புட்டியில் பர்சை மெருகெண்ணை (லின்ஷீட்ஆயில்) “வார்திஜ் 
ஈன்றாய் உலையில் காச்னெ இரும்புகம்பியை அர்த புட்டிக்குள் எண்ணைக் 
குட் படும்படி மெதுவாபலிடு ிடச்தில் அரச பட்டிக்குள் எண்ணையிருக்கு 
மட்டத்துக்கு உடைம்து விடும்,
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350, wider@edsi. 

ரீ£ஸன் ஆயிலில் பருத்திநாலை ரனைத்துக்சொண்டு தனக்ஷ்டமா 
௬ யிடம் வரையில் அந்த நாலை புட்டிச்குமேலே ௪,ச்இி வைத் தச்சொண்டு 
அர்த ல் சத்தியிருக்கும் அடிமட்டம் வலாக்கும் முமுகும்படி, ஒரு uns 
இரத்தில் தண்ணீர் ஈமர்ச்து வைத்துக்கொண்டு இருர்தால் ௮.து அறுந்து 
விடும், 

353, இன்னெருவிசம். 

வை. ஊாசியினால் சண்ணாடிகளை யருப்பது எனிதென்று யாவருக்குர் 
தெரிர்தவிஷயமே யல்லவா? அப்படியே கூழாக்கல்லை உடைச்சூமிட த்தில் 
எங்சேயாலுமொரு பச்சம்கருச்குடைய ஊசியைப்போல லிருக்கும். 9/8 
COW கண்ணாடிகள் புட்டிகள் முசலானவைகளை அறுத்துச்சொண்டு கொ 

ஞ்சம் சாச்ரின இரும்பு கம்பியை ௮ர்த அறுத்தவாயில் வைத்தால் அ.து 

வாயில் உடைம்துபோகும். மேலும், புட்டியை இர்ச கூழாக்கல்விஞளால.று 
த்து பருத்இிநால் வற்றியைக்சொளுத்தி ௮2 ௮றுத்த வாயில் காட்டிக்சொ 

ண்டே வருமிடச்தில் அதுவும் உடைச்துப்போகும். மேல்கண்ட இரண்டு 

விஷயங்களைப் பார்க்கிலும் இது சிறர்ததாகும், 

5௦௮. இக்யெயெழுத்துதெரிய. 

சிலர் தஸ். சாவேசுகள் முதலியவைகளில் எழுதிய யெழுத்துகளை கத் 

தியினால் மெதுவாய்ச் சுரண்டிவிடுருர்சள், ௮தனை பொட்டூராப் பெ 
டுக்கும்பக்ஷ்த்திலும், இன்னும் அயோடைன் இராவகத்தின் ஆவியிற் பிடித் 
தீபோதிலும் முன் கத்தியாம் சுரண்டியது ஈன்றாகச் காணப்படும். 

353, ஸளொசுருவிம் பித்தகளையொட்ட, 

காஷ்டிக் சோடா பலம் ௪, சாலோபோனியம் என்னும் ஒருதினலுசு பி 

சினி பலம் ௩, தண்ணீர் பலம் டு, இம்மூன்றுஞ்சேர்ச் துச் கொதிச்சவைத் 
து பிளாஸ்டர் அப் மாரீன் என்னும் சீமை சுண்ணாம்புத் தூள் பலம் ௪2, 
சேர்த்து ஈன்றாய்ப் பிசைர் துக்கொண்டிருக்கல் இலப்பமாகும். அதினால் 

கண்ணாடிகள், புட்டிகள் ௬ு;தலியவைகளில் பித்தளை வஸ்துக்களை பொருச் 

சீ ஒட்டிவைக்கலாம். இன்னும் சிமினி பர்னனாயும் ஒட்டலாம், 

99%, மற்றொரு விதம், 

ஜலம் ம - பலம், காஸ்டிச் சோடா ௪ - பலம், ரெஹின் ௬ - பலம், 
சிளாஸ்டர் ஆப் பாரீன் பிவுடர் ௬ - பலம், இவைகளை ஒன்றாய்ச் சேர்த்து 

ஈன்ராய்ப்பிசையுங்கால் இலப்பமாகும். இஇனால் ஒட்டவைக்கும் சாமான் 
ச ளியாவும் பொருந்த ஒட்டவைக்சலாம், இரிஸனாயில் விளக்குகளுக்குப் 
பர்னனாக்கூட ஒட்டவைச்கலாம். பிளாஸ்டர் ஆப் பாரீன்சுக்குப் பதிலாக 
ஒயிட்லெட்டையு முபயோடுக்கலாம், ஆயினும் ௮ விரைவாசச் சாயாது,
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855. மரச்சாமான்கட்கு வர்ணங்கொடுக்க, 

உழமண்ணை ஜலத்திற்கரைத்து ராலைந்து திறம் உர்ணங் சொடுச்சவே 

ண்டிய சாமான்களைக்சழுவி சேங்காய்க்குடு.பி சாரிஞ்ற்றேய்தது பரிசு ச சஞ் 

செய்தபின் சுண்ணாம்பைச் சண்ணீரிற்கரைச்து அத்சண்ணீரால் மரச்சா 
மான்களை ஈனைத்து சேங்காய்சாறினால் சேய்ச்துக் கழுவவும். அல்லது 
பொட்டுலுப்புப்போட்ட சண்ணீரினாலாகிலும் சமுவலாம், இப்படிச் செ 

ய்வதினால் மரச்சாமான்களிலிருக்கும் புசை, கனா, எண்ணைச்சிக்ரு முதலிய 

வைபோகும், புதிய மரச்சாமான்கட்கு கடல் நரையால் தண்ணீவிட்டுள் 

ளே சுண்ணாம்பைப்போலிருப்பஇனாம் றேப்த்துச் கழுவவேண்டும், எண் 

ணை வார்ளிஷ்போட்ட பழையசாமான்களை இதனாலேயே சேய்த்றுச் சுத்த 

ப்படுத்தவேண்டும். 

556 வர்ணம் பூசும்வகை. 

தமகீகஷ் மான வர்ணம்ரைவாங்கி அதிற் ஜலம்விட்டு கொஞ்சம் 

வேலன்பி௫னிசேர்த்துப் பூசல கம்சூ.ச் சண்ணிவர்ணமென்று பெயர். மே 

லும் அகத்தியெண்"ண.பு ன் வர்ணத்தையரைத்துப் பூசு ௨.து எண்ணை வர்ண 

மென்று பெயர். சண்ணீர் வர்ணத்திற்காடஇிலும் எண்ணை wi COG, Beg 

அ. தற்கால இல் எண்ணைவர்ணமே தயார்செய்து சர்மையிலிருகது விக் 

இரயத்திற்கு வர் இருக்கின்ற து, 

3257. வஜ்ஜிரமென்னு மிளஇயிருக்க, 

௬௬ - பலர் தண்ணீரை ஒரு சட்டியில்விட்டு, அதில் உட பம் வ 

ஜவிரம்போட்டு சறகவெரித்து ௮௮ சரைச்சபின் இறக்கிக் சலஃகி்க்கொ 

ண்டிருந்து ௮தஇில் ௩ - பலம் நைட்ரிக் அறிட்டை கொஞ்சவ் கொஞ்சமா 

ப்ச் சேர்? து சலக்இிவைச்துச்கொண்டிருது அதன்பின்பு பட்டியில் விட்டு 

வைக்கவேண்டும் வஜ்ஜிரம் ஈல்லதாயிராதபக்ஷத்திம் சட்டி விமொதலால், 

அப்போது நைட்ரிச் அஹிட்டைக் கொஞ்சம் அதிசமாய்ச்சேர்ச்சவும். இ.ஜ 

தோல்கள், காலிசோ துணிகள் ஒட்டுவதற்கும், மாச்சா ரான்உளை ஒனறோ 

டொன்று ஓட்டுவசற்கும் பிரசிச்தமாகய து, 

998. கரீசனாயில்தீபம் ஜ்வலிக்க. 

இரீசனாயிலில் இஞ்சம் உப்டேனும் அல்லது கற்பூரமேனும் தாளாயக் 

கலகருமிடத்தில் மிட்டக் ரொசஞயிலாடுலும் பிரகாசமாக ஜ்லிழ் செரியும், 
YB ராற்றமு,பிராது, 

859, மை. பானர் சுத்தமாக, 

இரண்டமாசஈசட் கொருதாமாஇலும் பித்தளைப்பர்னனரை சோடாகலர்த 

ெர்நீரிற்போட்டு ஊறவைச்துப் பின்பு சன்றாயக் குடைர்தெசெகுமிட தஇ 
ல் சுச்சமாசவிருக்கும் இர்ஸனாமில் விளக்குகளுக் குபபோடுக்கும் வற்றிச 

ளை வினிகர்) காடியிலூறலை தீது ஈன்றாயுலர்த்தி ௮சர்குமேல் பர்னரிழ் 

9
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Cura g மெத்தவும் ஈன்மை,. புதியபானையில் தண்ணீஸாவிட்டு ௮ம் 

சிமினியையைச்து சிறுகவெரித்துச் கொதிவர்தவுடன் அப்பானையை யிறச் 
எ ஒரிடத்தி லசையாமல்வைத்து ஆறியபின் பானையுள்ளிருக்குஞ் சிமினி 
பை யெடுத்து அம்மோனியா போட்டுக்கலர்ச தண்ணீரினாற்கழுவி சன்றா 
us காய்ர்ததின்மேற் றுடைதது பர்னருக்கு மாட்டிடும்பக்ஷித்தில் ஏல்வ 

௭௮ சூடேறியபோதினும் ௮௮ உடையமாட்டாது; 

960. அபிக்கு ஈவகீதஞ்செய்ய, 

வெள்ளை அபிரோக்கை சிறுகக் கத்தரித்து காடி,த்தண்ணீரில் ரிசாத் 

இரி ஊறவைத்து மறுசாளதனை கல்வத்தில் ௮ல்லிஅம்மியிலலாத்து சண் 
ணாம்புடன்கலந்.து சுவர்களை மொழுகுமிடத்தில் பளபளவென்று ஜ்வலிச் 
கும், அபிரோச் கதிகமாகில் உரலிற்போட்டு ரூப்பிக்கொள்ள௨ம், இர்த 
மொத்தையை சுண்ணாம்புடன் கலக்காமல் சுவருக்குப் பூசல*தமுண்டு, இ 

த மகமதியர்கள் தேசாச்சாரம் வழங்குவதுண்டு, 

961. காப்பா பிளேட் பஇக்க. 

உறப்பாஇய காடுதத்நில் கையினால் ஈல்ல இங்கியைக்கொண்டு எழுச் 

வேண்டிய பேர்முசலியவைகளை எழுதி இங்கி மீரமாறாமூன்னம் ௮ராபிக் 

சம் என்னும் பிரனியை ஈன்றாய்ச் தாள்செய்துவைத்து, ௮வ்வெழுத்துக 
எின்மேற்போட்டு ௮.த வுலர்க்தபின் ௮வ்வெழுச் துகளில் ௮.இிகமாய்ப்பிடி, 

த் இருக்கும் பிசினித்தூளை உதரிவிட்டு இச்காடுதத்தை சனச்ச கண்ணாடிப் 
1ல்லைமேல் எழுத்துகள் தெரியும்படி. யொட்டி, அவ்லெழுத்துகள் சுற்றி 

லும் களிமண்ணினால் வாப்புகட்டி, காய்ர்தபிறகு பழைய ௮ச்செழுத்துகளை 
ருக் எழுதிய எழுத்துகளின்மேல் வார்ச்து ஆறியபின் எடுத்துப்பார்க்க, 
எழுத்துகள் அவ்வீயத்தினிழ் செதுக்னெதைப்போல் காணப்படும், இதன் 

மேல் அச்சடி மையைப்பூசி துணியினாற் துடைத்துவிடில், அரத மை எழுத் 

pecker பள்ளர்தவி.ர மற்றவிடம்பிடித்திசாது, இப்போது ஈனைத்ச காகி 

த்தை இசதன்மேல்வைச்து பிளாட்டிங் பேபரினால் அமுததி யெடுக்டம், ப 

ச்ளங்களிலுள்ள எழுத். துகள் காத்தி லொட்டிச்சொள்ளும், கையெழு 

தி.தூகள் ஈன்றாய்ச் காணப்படும், 

868. பிரஇபிம்பமச்சிட, 

மல்ல இல௨௰்பஞ்சை மெல்லிய வெள்ளைத்துணியில் மூட்டைசட்டிக் 
ம்பூரத்திராவகத்தில் ௮ல்லது பென்ஜைன் இிராவகச்தில் முன் மூட்டை 

யை னைத்து எழுதவேண்டிய காசெத்தின்மீது பூரி அது ஈன்றாய் ஈனைந்த 

பிச் இதுவரையில் எழுசவேண்டி௰ய 9த்திர மெழுதிய காகதெத்தைச் சமனா 

2.ப மேஜையின்மீது விரித்துப்போட்டு அதன்மேல் முன் நனைஈ்ச காகிதத் 

org Cur. gh SB மியாவும் நன்றாய்த் காணப்படும், அப்போ 

9 பென்சலினால் அல்லது இண்டியன் இன்ூயிஞல் எழுஇிக்கொள்ளபும், 
பாதலிம் பூரிப இராலகம் விரைலிம் தாற்றினா லுலார் துவிடுமாதலுல், அப்
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I ee te வ இதுக விது ee” “eens eign வட்டத் ஆலை வேந்துமை ரவழதுனா 

போதிர்கப்போ திசாவசத்தைப் பூசிவரவேண்டும், எழு.தும்வேலை முடிந்த 

வுடன் ௮க்காடுரத்தை சற்றுசோம் சாற்றினில் வைக்சவும் ௮.து பரிசச்ச 
(பாசயிருக்கும், 

962. அச்சுப்படதைக மறுபஇட்பெடுக்க, 

டொட்டாஷினைத் சண்ணீரிழற் சலந்ததில் காசி HEFL gang 

ஒருமணிசோம் ஊறவைச்தபிறகு டார்டாரிச் அட்டைக்கலர்ச சண்ணீரி 
நீ சொஞ்சம் ஊறவைத்துப் பின்பு ௮ப்படத்தைச் சண்ணாடியின்மேற் பச 
ப்பி கான்குமூலைகளைச் கொஞ்சம் பிசினியாலொட்டி, அசையாத வைத்து, 
அச்சியர்த வஜ்திரசோலனா பிரிண்டி௰் மையி ஓருட்டி. இப்படத்தின்மே 

ல் ௮ச்5 ரோலணாயூருட்டவும், ௮ச்சுப்படத்இல் மாத்திரம் அவ்விங்பெட்டி 

ருக்கும். மற்றவிடத்திம் இஞ்சிற்றேலும் பட்டிராது, பிறகஇின்மேல் ரல் 
ல காத ச்சைப்பரப்பி அழுத்தியெடுக்கவும், முன் ௮ச்சுப்படத்தி லிருப்பது 
போ லிதிழ் பதிர்திருக்கும், இவை பிம்பத்சைப்போற் பிரஇபிம்ப மெழு 

தீவும், ஈயத்தில் அல்லத பித்சளையினாற் சித்இரிச்சவும், என்சோவிக்ச் 

செய்யவும் உபயோஇக்க ஈன்மை, 

364. செடி.கனையுலறச்செய்ய. 

மசத்தினது உச்சிவேரிழ் நுளேசெய்து அஇல் க - பலம் பாதரசம்விட் 

டு மெழுகனொால் வாய்மூடவும், அல்லது கெர்தகம் க - பலம், வெள்ளைப் பா 
வாணம் க - பலம், இவ்விரண்டையும்பொடித்து மரத்தினது தாய்வேளா 

தீதுளைத்து அதற்குள்ளடைத்து மூடிவிடவும், அன்றுமுதல் த - மி'க்சூள் 

அமமரமுலர்ச்துவிடும். இது கோயில், குளம், கோபு£ம், மண்டபம், சத் 

இரமுசலியவீடங்களில் ௮பாயமாயிருச்சின் இதைச்செய்யுக்கால் ௮ம்மாவ் 

ஜலர்ச் தவிடும். 

365. சிடைப்புமுக்கள் மடிய. 

செப்புக்கம்பி யொன்றும், துத்திராசக்கம்மி யொன்றும், ஆச இரண் 
டையுஞ்சேர்த்து சீடைப்புழுபிடி.த்த செடியினது ஆணிவேறில் சற்றிவை 
சவும், எவ்வகைப் புழுக்கள் பிடித்திருந்சபோதிலும் peg காளைக்கு ளிடா 

HD BRAGA D0, 

366. மெழுகைச் சு,ச்இசெய்ய. 

சேன் அடையைப் பிழிர்சவுடன் ௮ம்மெழுசை யோரோனத்திற்போட 
டு அடுப்)பய்றி எறியவிட்டுக்காச்ச வேறொருவாயகன்ற பாத்திரத்தினிமை 
ய சண்ணாம்பின் மேட்டைத் சண்ணீனாவிட்டு இரும்புக்கம்பி ஜல்லடையி 

அருடிய ஜெழுகை வார்த்து, மறுபடியும் ௮அம்மெழுகை யுருக்கு முன்போல 
வழூ.சட்ட 91ம், இல்லிதம் ஏழுவிசைசெய்யுங்கால் அம்கெழுகு Mss geal 

யழூசகவிருச்கும். அன்றியும் ஒவ்வொரு சடவைக்கும் சன்ன ச்தேட்டைச் 

தண்ணீர் புயதாயம் சேர்க்சவேண்டும்,
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807. ஆடைகட்குச் சாயமேந்த, 

  

சிஉப்புசலை முதலியவை க ட்குப்போடுஞ் சிவப்புசாயத்திறகு அல்ஜரி 

ன் என்படற்குச குழம்புசாயமெனப் பெயர், இசன்பாகமானது:..-இ.ரா.தீத 
விடையுள்ள வெள்ளைத்துணி யல்லது வெள்ளைாலுக்குச்.சாயமிட, ௮- 
மாத்தல் தாலெூத்சஇல் கஞ்சியிருக்னெ, அசைச் தண்ணீரினில் ஈன்ராய்ச் 
தொய்த்து ௮க்கஞ்சியைய்போக்கு, கல்லெண்ணை படி - 2, அப்பளாகாரம் 

வீசை -௨, ஒரு பாத்திரத்தில் கண்ணீர்விட்டு ௮அப்பளாகாரத்தை யதி௰் 
போட்டுக் சாத்து ௮.தின்பிறகு ஈல்லெண்ணை ய.ில்விட்டுக் சரைத்திடுக் 
சால், ௮து பால்போல் வெள்ளையாயிருக்கும், இந்தக், காரச்தண்ணீரில் 
மூன் சஞ்ச்போக்கிய அணி யல்லது நூலை ஈனை திதெடுத்து தொட்டியிற் 

போட்டு காலினால் ஈன்றா.ப் மெரித்து, பின்பு அதனைப் பிழிர்து சாயவைச் 

சவேண்டும், இப்படி சாளுச்கோ ராவர்ச்சு பச்துசாள் பத்து வேளை மிதித 
துச் காயவைச்து அதற்குமேல் கல்ல ஜலத்தில் ஈன்றா.ப் ௮முக்குப் போகும் 

படி தோய்த்துக் காயவைக்கவேண்டும், 

பிறகு ஒரு அண்டாவினிற் றண்ணீர்விட்டு உலர்ச்த அல்லியிலை ௨ 

வீசை, தூளிடித்து அக்கண்ணீரிற் கொட்டி உ- மணிசேரம் ஊாறவைச்து 

அசன்பிறரு அல்ஜரின் என்னும் சிவப்பு சாயத்தில் கவ - பவுன் ௮இற்போ 

ட்டுக் கலக்து பின்பு கா.ரம்போட்டு செவ்லையாய் நால் அல்லது துணியை 
அதிற்போட்டு முழுதும் படம்படி ஈனறாய்க்கலக்கு ௨ - F » Se > Sy மணி 
கள் சேரம் வரையிலும் அல்லது ஒருகாள் முழுதிலும் ஊறவைக்கலாம், 

அப்படி பிசமாய் ஊறவைப்பதிலும் ஈசன்மையாம். ஆயினும் ஒரு சாளிற் 

கு மே:பட ஊறவைக்ச வேண்டியதில்லை. ௮தம்குமேல் தவலையுடன் ௮ 

டுப்பின்மீதேற்றிக் சாச்டெவும், அஜ்ஜலச்இிலிருக்கும் சாயமான.து துணி 
Sn ge g நாலிற்பிடிக்க, அத்தண்ணீர தேட்டையாகும் வரையில் எறிய 

விட் டி.றக்கவேண்டும், பி.ககை ஈல்லஜலத்திற்போட்டு ஆல? யுலர்த்இி 
பின்பு மடி.த்துவைக்கவேண்டும், ௮. ராதல் துணிக்கு அல்லியிலைவிசை 
௨, சாயம் பவுன்-௪௨, கணக்சாய துணி யல்லது நாலினுடைய இடைக்குத் 

தக்கபடி, இனுசுகளை யதிகஞ் சேர். த்துச்கொள்ளவும், காரத் துக்கு ஈல்லெ 

ண்ணை ற - படி. முல் ௪ - படி. வரையிற் சேர்ப்பதன்றி, எவ்வளவு wh 
ஞ சேர்ச்சினும் அவ்வளவு கெட்டி. சாயமாய்ப் பிடிக்கும், இச்த சாயத்தினு 

சுசள் விலைக்குக் சக்கபடி ௧0-௪௬-௨0-௧௬௨ஃ ௪0 - ஏ0- ௧00 - என் 

னும் டிக்கரியை யனுசரித்திருப்பதில், உயர்க்த டி.க்கரி' சாயமாயிருக்கன், 
owe சேடா.த வெருநாள்வரையில் கெட்டியாகளும், நிறமுள்ள சாகவு 
மிருக்கும், இந்ச அல்லியிலை ஜலத்திலிருப்பசல்ல, மலைசளிலுள்ள செடிக 
ளிவிருக்கும் தலை, இரங்கு சாசாம்விததினிலை யென்று பெயர், 

909. ஜூியஸ்இரம். 

ஒரு கஏலச்செதிரில் ஈஎற்றுதுஎத்தில்கின்ற அதின்டம்கமாய் இரு garth 

ைபெடுச்செறிய ௮௫ ௮ ;கசவின்யல்சையி ம்பட்டு ௮இற் குத்திச்சொள் 
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ளா €ழேவிழுர்துவிடும், தனால் அ௮வ்வூயின் ஒரு தண்டு நாலைச்கோர் 
தீது எறிய, தப்பாது அச்சுதவிற்ரானே ௮ம்புபோலச் குச்திப்பாய்ர் துரு 
நின்றுவிடும், இவ்வாறே அம்புசட்குச்ிறகு சட்டினாற்றான் செடுக்மு.7 
மோ, 

270, கரசுமறைய, 

ஒருவன் சை டெருவிரலில் சொஞ்சமெழுசை த்தடலி மற்றொருவன.து 
நெற்றியில் ஒருதம்படி. அல்லது ௮ரைச்கால் ரூபாயைவைத்து, சன்பெருவி 

லால் அழுத்தியெடுக்கவும் ௮அச்சாசானது தன்கையோடேவர்துவிடவும், ௮ 
வன் செழ்றியில் தான் அழுத்தியகாசை ௮வனெற்றியிலெடுச்சச் சொன்னா 
ல் ௮க்கொன்றுமிராது, மறுபடியும் சாம் முன்போல பெருவிரலைவைத்து 

யெடுத்துச் கொடுக்கவும் பிரமிப்பார்கள், இப்படியே எத்தனை தடவை 
செய்தாலஞ் செய்யலாம், 

973, கற்குறிசொல்ல, 

ஒருமனிதன் வலதுகையில் எவ்வளவுதுகை வைச்திருக்கறானோ அதை 
௯ - லும் இடதுசையில் வைச்திருப்பதை ௨ - லும் பெருக்சச்சொல்லி இ 

ருதுகையுவ் கூட்டியமொத்தம் ஒத்தையா அல்லது இரட்டையாவென்று 
கேட்டு, ஒ.ச்தையாகில் வலதுகையில் இரட்டையும், இடதுகையில் ஒத்தை 

யும், இரட்டையாகில் வலதுகையில் ஒத்தைபும், இடதுகையில் இரட்டை 
யும் இருக்குதென்று சொல்லச் சரியாயிருக்கும். 

372. கேழ்்இரப்பரிசை, 

ஒரு பூதக்கண்ணாடி. ஐ-இஞ்சு குருக்கள வுள்ளதை ஒரு கண்ணில்டை த் 

து மற்நிறாருகண்ணைமூடி இருட்டுலீட்டில் விளக்கேற்றிவை3து ௨0 - அடி. 

தூரத்தில் நின்றுபார்க்சவும், அவ்விளக்குசத் தெரியாமல் தன்கண்ணிலுள்ள 
நாடி. சாம்பு சருமமுதவிய தெவையுக்தோன்றும். 

373. பிரஇபிம்பபேதம், 

சாத அட்டைகளில் பகதி, மிருகம், மணிதர்முதலிய உருஉகசளே 

வெட்டி. அதின்கால்களிற் சிறியகம்பிகளைமாட்டி, மல் அணியிற்றிஜாகட்ட் 

உள்ளே விளக் னெதிறிற்பிடிச்சவும், அதின்சாயல் ஷூ. தணிதுஜாமில 

நிழல்வடிவமாய்த் தோன்றும். அதை விளக்கருடுல் சொண்டுடோக பே 

ட் பெரிதாயிருக்கும். 

37%. பிரஇபிம்பமசை ப. 

முற்கூறிய திரைக்குள் ௮னேக வுருஉங்களைகாட்டி அதில் ஒரு விளக் 
கை அ௮சைத்தாட்டவும் எல்லாப்பிரதிபிம்பககளும் ௮௨ வாறே genre en 

டும். ௨- விளக்குக்கு இரண்டத்தனை உருஉங்கள்தோன்றம், இதில் ஒரு 

பட்டாள ராணுவ வீரர்களுக்கு எத்தனை லிளச்கு.சள் காட்டிகோோமோ ஆச்த 
Go rogue லீரபட்டாளமுர் சோன்றும்,
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375. Galan an®. 

ஒருகடி ச அட்டையின் மதியில் அல்லத குருச்களவில் ௪ - அக்குல 
மிருக்கவும் வட்டமாய்கெட்டி, அதின்மத்தியில் ௨ - முனைகளிலும் ௨ உதா 

ல்சயிறுகளைக்கட்டி, ௮ரத அட்டையின் ஒருபக்கத்தில் இளிச்கூண்டும், மற் 

ரொருபக்கத்தில் தர் இளிபுமெழுி, அசத அட்டையிற் சட்டியிருக்கும் ௨.- 
சுழிதுகளைப்பிடிசீ.ஐ டி. அம்டையைச் துரிதமாகச் சமட்டில், தட்டை 
யின் இரண்பெக்கசீதிலும் ௮க்கூண்டில் இளியானது 'வளப்பதுபோல் சோ 

ன்றும், 

376. இருட்டி.ற்பேயைக்காட்ட. 

பின்சல)த்இற் துபாகீஇமருந்சைக்கலர்து ஒர் இருட்டனாயின் சுவர்க 

ளில் பயங்காரமான பிசாசுவுருவங்களையெழுதி அ.தவுலார்தபின் பார்ப்பல 
ரீகளை அச்சுவரின் எதிரோ சற்று, தாரத்தில் கிற்கச்செய்து செருப்புக்குச்சி 

யால் ௮வவுருவக்கோடுக்ளில் என்கேயாகிலும் அதிற்பற்றவைக்சவும், அவ்வு 
ருவமூழு.தும் சு தீயிற்பற்றவே எ .இிரிலிருக்கும் ஜனங்களுச்கு பூ. உருவங் 

ள் இடீரெனத்தோன்றி மறைச்துவிடும். ஆனால் அவ்வுருவக்சோகெளெல் 
லாம் ஏன்ரேடொன்றுபடிக்து கலந்திருச்ச எழசலும், 

977. எழுத்துகள்மறைய, 

மயில் ததசமம், மூயூரியே. தப் அமோனியாலும் சமஞய்ச் சஸச்திற் 
கலக்கி யெமுசவும், அவ்வெழுச்தொன்றுர் தெரியாது, ஆனால் அதை அக் 

இனியருகில் சூடெழக்காண்பிக்கவு.ம், அவ்வ க்ஷரல்கள் மஞ்சள் வர்ணழாய்த 

தோன்றும், ஆயினும் அக்காகசெய் குளிரச்குளிர எழுத்துகள் மறைந்து 
வீடும், 

378. எழுத்துகள் ஈர,த்இழ்றெதிய. 
OBC ஆப் பிஸ்மத்னை சலத்இற்கலந்து அதை ஈன்ராய்க்கலகட எ 

முதிக்கொண்டுவரவும், அதுவுலருறெவனாயில் அவ்லெழுதீதுகள் தெரியும். 
அன்பின் மறைத்துவிடும், அ௮ச்காசச்த்தை சலத்திற்றோப்சீதுப் பார்க்க 

வும் மூன் எழுஇிய எழுத்துகள் மறுபடியுச்றெரியும், 

278. பச்சைஎழு,ச்துமறைய. 

பச்சை கிறமுள்ள முயூரியேட் ஆப் கோலாட்டை, சலத்திற்கலக்கி யெ 
முதவும், அவ்வெழுச்சொன்றுர் செரியாது, ஆனால் அச்சடி சச்தை கெய் 

யலில் அல்ல நெருப்பெதிரில் சற்று குண்டாக்கவும் அதிசபிசகாசமான 

பச்சைநிற வெழுத்துகளாய்ச் சோன்றும், ௮க்கா௫ிங்குளிரக்குளிர அவ்வெ 
மு.ச்திசளும் ஈறைர் தவிடும், 

290. பாம்டொதுங்க, 

வீட்டிற்குள் பாம்பானது இகைசப்பி வர்றுவிடின், அவவிடத்திற் 
சொஞ்சம் உப்பை ஒடுத்து விசிறிப்போட்டெறிய, அப்பாம்பு வெருண்டோ
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டிப் போய்விடும், இதைச்சிலர் உப்போதி மச்.இிரிசூப் போடுவேனென்ப 

இல், வீட்டு உப்பே பாம்பிற்கு சத்துரு, உப்புப்டானையிற் பாம்பை விட் 
டால் உடனே செத்துவிடும். 

994, பேன்மாள, 

ஒரு சிட்டிகை கூசச்குதி.தாளில் தலைப்பேனை எடுத்து அதில் சோலாமல் 
விட்டால் உடனே இறச்துவிடும். அம்மூச்குச் தாளையே தலையிற் ஐண்ணீரி 
லாலும் சும்மாவாகிலுர் தேய்ச்துக்கொண்டால் அப்பேன்சளெல்லா மா 
ண்டுவீடும், 

982, சர்ப்போற்பத்இவித்தை, 

ழாய்செல்லி பூமியைப் பார்த்தது வளைந்திருக்குஞ் செடிக்கு-ரசி-ம9- 

carp rye gorse வோருமற்பிடுவ்கிச் சமூலச்சை வளையமாடி. பிள் 
ளைபெறமர்ட்டாத சர்ப்பணியின் இடதுகால் பெருவிரலிம்போட்டு வைக்க 
வும், வயற்நிலிருக்கும் பிண்டம் கழேவிழும், 

282. களர்நிலமாற. 

எபபூ மியிலாவ.து களர் அ௮சாவது சவுட்டுமண், உழமண், பூ$ர், உப் 

புண் முதலியவையிருப்பதிற் செல்லி முழம் அல்லது கெஜமாழச்தில் ம 

ண்ணைப்புறட்டி காணி ௧ - க்கு கடலைப்புண்ணாக்கு பாரம் ௪ - ஆகப்போட் 

முடித்து தூவிக் கலந்து அல்லது க-மண்டலஞ்சென்று மண்கலர் தரவா 

யெ பின் உழுதுப் பயிரிடச் களர்கிலமாறி ஈன்றாய் விளையும், 

384, நெருப்புமிஇிக்க. 

தாளிச்சமூலம் கொத்தான்சமூலம் மருக்காரைப்பூ உப்பு இவைகளைப் 

பசும் பாலிலராச்து இரண்டுள்ளங்காலிலும்பூசி ' ஒவகொருவரும் நெருப் 

பின்௨மேல் ஈடக்சத் கால்கள் சுடாது, 

995. நீமில்மிதக்கும்லோகம். 

பொட்டாஷி,ப மென்னும் லோகச்தை தண்ணீரிற்போட அத ம்தந்து 
காண்டே. ௮இிகப்பிரசாசத்தோடு பற்றியெரிர்து ஜொலிக்கும். இவ்வுலோ 

த்தை வெய்யலிற்போட எறிறபோத சிவப்பேறியிருக்கும். இருட்டிற், 

போட மின்னலைப் போலலுமிருக்கும். 

986. அம்மியெழும்ப. 
திற புள்ளடி.பும் வெள்ளைசார்கேளையும் சேர்ச்சரைச்து அம்மிமேல் ௮ 

ப்பிலை த்து அ,ன்மேல் ஒருசொம்பை அரக்கவைழ்து அச்சொம்பின் உத 
ட்டைப்பிடிழ்துசீ தாக்க அடி.யம் மியம் கூடவேயெழும்பிவரும். 

987. தெய்வமோகனம். 

மருஞூ.௰ தைச் செடிக்குச் காப்புச்சட்டி(ஒம்சேய்உமோகினி உருகவ 
௬௨ என்று ஈ௮-௨௫ செபித்து வேர்பிடிங்டுச் சகூலமுங் சுருக்கி மைபத் 
சீவித்துச் திலா மிட்டுச் செல்ல தெய்வமேகனம(ம.



"2 கலியுசமாசாட்டமென்லும் 
ந்த ஆனை ஆதர் ere eget ent Hg ee A age hin Get 4 gern ager கூடது 

988. , இசாஜமோகனம், 

ஆலம்விமூசை ஒரு வெட்டாய் வெட்டி கீழேவிழாத பிடிக்கும்போ 

து (ஒம் மாயமோனி மசாமோனி முனியமேர்ஏிணி செயசெய) வென்று 
இம்மர்திரஞ்சொல்லி எடுத்துவர்து புதுசட்டிமிற் கருக்டுச் ச்சாமணக்கெ 

ண்ணைவிட்டிழைத்து நெற்றியிற்றிலர்த.மிட்டுச் செல்ல இராஜமோகனமாம். 

889. மாங்கெ £ட்டைமுளைக்க. 

அழுஞ்சிவிரையை உடைத்துக் தாளாச்டத் தண்ணீரிலூரவைத்து உரலிற் 

போட்டு ரப்பி மயனமானபின் பழை ஒரு சட்டியிற்போட்டு சாய்த்துவைக் 
ச அதிலோர் பக்கத்தில் அச்சலமெல்லாங் கூந்.துகிற்கும், அ௮ச்சலத்தில் 

வேண்டிய எவ்வகை வித்துகளையும் ஈனைத்துசனைச்து நிழலிலுலரச்தி யுலர் 

இ அ௮ச்சலமெல்லாமூட்டி. வைச் அு.ச்கொண்டு வேண்டும்போது மாங்சொட் 
டைமுதலி। *5வ்வொரு வித்துகளை மண்ணில் ஈட்டு அடி.க்சடி. சலர்தெளித் 
துமூடிவைததச் திறக்க மூளையாடுச் செடியாடு இளையாடுப் பூவாடிக் சாயா 
இப் பழுக்கும், 

290. பாம்புக்குடம், 

பெருங்காயம், வசம்பு, கள்ளிப்பால், பூண்டு, இர்ரான்குமராத்து ச 

களிற் பூசியபின் "ஒரு குடத்திற் பாம்பைவிட்டு ௮க்குடச்தினிற் ஐன்சையை 
விட, அதினுள்ளிருக்கும் பாம்பானது கடியாத, அது மயக்கர்தியக்கங்கொ 
ண்டு பமுதையாய்டடக்கும். மற்றொருவிதம்:---ஒருவனைப் பாம்புகடி த்தமாத் 

இரத்தில் ௮வன் றலையிற் ருளமான மணல் மூட்டை அல்லது ஒரு ௧௫௧௧ 

ல்லைவைத்துச் சுமர்துக்கொண்டி.ருக்கச் கடித்த விஷம் ௮வன் றலைக்கேறா 

து. €ழேவிழவுமாட்டான், இதற்குள் வேண்டிய சி௫ற்சைகளைச் செய்வ 

தில், உயிர்தப்பிப் பிழைப்பானென்பதற்கு உறுதியான வாக்யேமாகக்சொள் 

ளவும், 
394, ஒட்டுக் கல், 

பழைய சட்டங்களைப் பேர்த்து குரணஞ்செய்து சேராங்கொட்டை 
பால்வார்த்தனாத்து பிளவு கரும்கல்லின் வாய்ப்புறத்திற்றடவிவிட்டு மருது 

ண்டுக்சல்லைப் பொருர்தவைச்து ௪ - நாள் நிழலுலர்த்தி வைத்துக் கல் 

லைபேர்ச்தால் பேராது, யானையைக்கட்டி இழுத்தாலும் அது போது, ௨ 

CD நட்டக்கூடா து, 

892, கராத்தச்சாம்பலெடுக்க, 

சாம்பலைக் கொஞ்சச் தண்ணீரிம் போட்டு ஈன்றாய்ச் கலக்கியபின் ௮ 
இல் நெருஞ்சி விரையைத்தூளாக்கத் தாவிடில், அப்போது தண்ணீர்வேறு 
சாம்பல்வேருய்ப்பிரிர் துவிடும். ௮தைக்கைமினாலெடுச்க ௮ச்சாம்பல் மொ 
தீசையாயத்திரண்டு வரும், அதை மறுபடியுங் சனாச்சக் கரையும்,
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893. இரப்பர் ஸ்டாம்புசெய்ய, 

இரப்பர் ஸ்டாம்பை எம்மாதிரிசெய்ய நினைத்திர்களோ. அம்மாஇரி 
முன்னுதாய் அச்செழுத்துகளாற் பதிர் தக்சொண்டு, லோப்ஸ்டோன் பவு 
டர் என்பது பலப்பச்கல் தள் ௪ - பவுன், ௯ - அவுன்சு சளும், உயர்ர்ததா 

இய டெண்டல் பிளாஸ்டர் க-பவுன், சன்றாய்ப் பொடித்து சைனாகளிமண் 
க - பவுன், இதுகளைத் தனித்தனி பொடித்துக் கலந்து ஒரு சல்லாத்துணி 
யில் வஸ்திரசாயஞ்செய்து டெச்ஸனான் பிசினி ௪ - பல்தை, ௮ பல்கு, 
வெர்£ீரிற்போட்டு சம்றாமியபின் முன் வ்ஸ்தரித்ச தாளில் ச-பிடி சட்டை 
ப்பீல்சானில்வைத்து ௮.இல் ஷீ. பிரினி தீசண்ணிரிற் சொஞ்சம்விட்டு 
௫ யிலப்பத்தைப்போம் பிசைர்து உ - யங்குஉங் கனமுள்ள ரும்பத்சசட் 

டீன்மேல்வவத்து அகல.ராகத்தட்டி, சமமாசக்டி கொஞ்சங் ஈர்தை 4 துணி 
யை இரீஸனாயிலில் சனைத்து ௮ச்செழுத்துகளின் மேல் சுமாராசப்பூசி இரு 

ம்புத்சகட்டிலுள்ள இலப்பதச்சை எழுத்துகளின்மேல் ஜாக்போரையாக கை ச் 
து 9 - யம்குலம் ஆழமாகும்படி சமனாயழுத்தி Auge a, இலப்பத்தில் 
அ௮வ்வெழுத்துகள் பள்ளமாய்க் காணப்படும், இசை சொருப்பளலி ॥வைச் 
த.க2- மணி நோம்பொருச் நெடுச்டில், அகத இலப்பா சாய்ர்து கல்லைப் 
போற் செட்டியாயிருக்கும், சிலசமயங்களில் சூடஇகரிக்கில் விடைவியே 

முண்டு, அவ்விடைவிடாதிருக்க ஒரு துணியை clon sgn SM agi சா 

Wig மடிப்பாய் மடித்து meron இலப்பச்தின்மேற்போட்டு அசன்பேல் 

ஒரு ௮ச்சத்தகட்டைப்போட்டு அனல் 8. ஓவைச்.து றுகயெரிககில், விடை. 
சிடாது, ஈன்றா யுலர்ச்தபின் எழுத்துகயின் கீ இருக்கும் தும்பு நாஈகளைப 

ந்தி (ஸால்ட் பேபர்) உப்புகாசெத்தால் மேய்தீ து அபவெழுசகதுகள் பள் 

ஏங்களிலுள்ள தும்பையூதி, மறுபடியம் ௮னலில் வைத 0 - டி*இரி 

சூடேற தர்மாமெட்டரினால் சோதித்தெடுத்து ௮ச்கணமே லெட்டர் பிரஸ் 

அடி.யில்வைத்த ஸ்டாம்புசெய்ய தனியாக விற்கும் இரப்பரைவாக்இ ௮இ 
லொரு துண்டைச் தத்திரித்து அதின்மேல் பலப்பச். தூளைக் கொஞ்ச.மாட்த 

அவி பிரஸின்$ழ்வைத்த இலப்பத்தின்மேல்லை த்த அஎன்மேல் ஒரு தக 

சச் தகட்டைவைத்து இரப்பரை எழுத்துகளின் பள்ளஙகரளில் பொரு£்தும் 

படிடைச் சழுத்தி பிஸைச்கூட அனல்மேல் மைத்து சுமார் ௫- நிமிஷ a 
பொறுச்செடுத்து இரப்பலாப் பேர்ச்தெ்.தப் பார்ச்கவம், அதனுள் ளெ 

முத்துகள் ஈன்ராய்ப் பதிர்இிருச்கும், இலப்பத்தின் சூடு gy நிவா, ௧0-நி. 

ஆம் வரையில் பிரரஙில்கானே வைச்இருச்சவேண்டியது. ஈசனுடஉச்சா,ம் 

ரறரியவரும் பி.ரஸ்ளஎவிர்குமீறி அனலில் னஃக்குககால், இரப்பர்கெட்டூவி 

டம், இரப்பரை பிரஹினின் றெடுக்குமூன் ஊரி நுணியாம் இரப்பலாக் குத் 
இப்பார்க்க, உடனே சர்து மூடிச்கொள்ளுஞ்சமயம் எழுச்துகள் இ௫ப்பரில் 
ஈன்றாய்ட் பதிர்திருக்குமென்றறியவும். அப்படி. ச$துமூடாதாடில் பின்னுங 

தழொஞ்ா மேம் பிஷிலேயே லைச்கவேண்டும், 

10
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ஷே இரப்பலாட் பிரஹிலிருர் தெடுத்தவுடன் ௮வ்வெழுச் தகளின்மேல் 
கொஞ்சம் பலப்பக்கல் தாளைத்தாவி வேண்டிய அளவுக்குக் சத்திரித்த சை 

ப்பிடிமாட்டி யுபயோடுக்க வும். 

இரப்பருச்குப் பதில் சகட்டபேர்ச்சா என்பதனை கொதிஜலத்திற் கொ 
ஞ்சசேோம் வைக்தில் உருகிவிடும், உடனே அதனை மேற்கண்ட இலப்பச்இ 
ன்மேல் வைத்து ஈன்றாயமுத்தி யெடுக்கவும், கட்டபேர்ச்சாவில் எழுத்துக 
ள் பதிர்திருக்கும், இதற்கு முன்போற் கைப்பிடி யொன்று போட்டு இத 
னை யுபயோக்கலும். 

கையெழுத்துகளைப்போல் இப்பரிஞால் செய்யவேண்மப as osu 

முத்துகளை மரத்தில், சயச்இல், அல்லது பித்தளையில் செக்சி, அதிலிருர் 
த இலப்பத்தில் பதிர்.துகொண்டபின் பதை இரப்பறில் மேற்கண்டபடி 
செய்யவும் ஈன்மை, 

இரப்பர் ஸடாம்பு செய்யும் வேலைகளின் சாமான்களெள்லா/& பொம் 
பாயில் ஜேம்ஸ் சம்பெனியாரிடவ் இடைகச்கும். 

394, இசப்.ர்ஸ்டாம்பு சிவப்பில்டு, 

இரண்டு அவுன்சு அம்மோனியா இராவகம், ௮ரைச்கால் அவுன்சு 

களிவனான் இராவகம், அரைச்கால் அவுன்சு டெக்ஷனான் திராலகம் இ 

வைகளை ஒன்றாய்க் கலர்து இதினுடன் சார்மைன் அல்லது ஈஜிண்டா பவு 

டர் கால் அவுன்சாய் சேர்க்இில் ௮து சிவப்பு இங்கயொகும், 

395, பேழ்பழ, NOt ST gn. 

வைலெட் களதாபவுடர் - அவுன்சு, ஆல்கஹாக் 5௫ - அவுன்சு, 

இரிஸனான் இராவகம் ௧௫ - அவுன்சு, இம்மூன்றுஞ்சேர்ச்.து சஸ் புட் 

டியில் போட்டு அடுப்பேற்றி யெரிச்துப் பொங்டெற் சாரம்பிச்கும்டோசே 

இறக்சச்சொள்ள ௮து ஊசா இய்ூயொகும். 

996. மேற்படி, நீல இங்கி, 

பிரஹியன் பிஞ யென்னும் நீலவர்ணம் ௪ - அவுன்ஈ, தண்ணீர்விட் 

டிழைத்து அதில் டெக்ஷனான் திராவகம் க - அவுன்சு சேர்த்து, வேண் 

டுமளவு தண்ணீர்விட்டுக்சொள்ள அது நீல இங்கயொகு ம. 

897. மேற்படி கறுப்பு இங்க. 

பிளாக்டானின் ௧ - அவுன்சு, ஈல்லஜலம் க - gears, இளிஸனான் 
௨ - அவுன்சு, இம்மூன்றுஞ் சேர்த்து நன்றாய்த் கலச்ு வைத்துக்கொள்ள 

அது கறுட்பு இங்யொகும். 

398. காகப்டொன் ஜெட்டும் பிரனி. 

சோதுமை மாவை அல்லத அதின் நொய்யை துணியில் மூட்டைச 
ட்டி. கொஞ்சர் சண்ணீரில் அதை முழுகும்படி. ஈரறகை சது ௪'- அல்லது
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டு - மனிமே "ஞ் சென்றபின் பெடுத்து அம்மூப்டையை யவிழ்க்காது பி 
சைய, அழி. தணிக்ருமேல் வெண்மையாய்க் கஞ்சியைப்போல் பிரினிவரும், 
அதையெடுத்து Bb கொஞ்சம் சுண்ணாம்பைச்ச லர் இழைத்தக்சொண்டு 

அதினால் காக்கைப்பொன், அபிரேக்கு மு.தலியதை ஒட்டவைக்க, ௮.2 ஈன் 
ரய்ப் பிஜர் தொட்டிக்கொள்ளும், ஏிலர் இதினால் பிடீல், தம்பூர் முதலி 
wens OB uri ser. 

399. வேறொரு பிரினிசெய்ய. 

கோது ௦ சவையை இரண்டு கைகளிலும் வைத்து ௮இல் தண்ணீர் 

விட்டு மெது௨ாய்த் தேய்த்துச்சொண்டிருச்சு, அதிலுள்ள மாலெல்லா மச 
ன்று கையினுள் மெழுகைப்போல் அந்த ஏவையானது இரண்டு வருவதில் 

சொஞ்சஞ் சுண்ணாம்பைச் சேர்த்திழைக்ச ௮ பிசினியாய்லரும், அதை 
யெடுத்து பிடீல் முதலிய பலவித கருவிகளையும் ஒட்டி. ரிப்பெயர் செயவது 
பெரும்டாலும் வழச்கம், 

&00. பூதஸ்தம்பனம். 

கல்லுருவிச்சமூலம், தலைமயிர், கறுங்கமுதை தொப்புள்மயிர், இம்மூ 
ன்றும் கட்டுக்கயிற்றில் முடிந்து தெருவாசற்படி, இறப்பின்மேற் சொருக 

வைக்க, தலைசுற்றியாடும் பூசப்பிரோத பசாசுகள் ஆடாது Borg Soeur 

பூப்போய்விடும், மறுபடியும் ௮தை யெடுத்துலிட்டு gad lee oH 
செய்து தூசனமாய் வேறு பஇவைத்து தெய்வங்களை வரவழைத்து விளக் 

இற் பொருந் ச பூதோச்சாட்டனஞ்செய்ய, ௮ வர்.த விளையாடி. வாய்மொ 
ழிசொல்லி முடிகொடுக்கும், ஈதன்றி, ஒத்சைப்பேய்மிரட்டியை அல்லது 

கொத்தானை இறப்பிம் சொருகனாலும் ஆடா. 

401. சீலயெழுத்.துமறைய. 

பிடவதி3யட் அப் பொட்டாஷ்மருர்தில் ௩-சடுகளவெடுத்து சலச்திற் 
காத்து காதெத்திலெழுஇவரவும் அவ்வெழுத்தொன்றுர் தெரியாது, அதிற் 

கொஞ்சம் ௮ன்னபேதிகனாச்த ௪லத்தை ௮ச்கா௫தத்தன்மேற் றஉடவவும், 
முன்னெழுதிய எழுத்துகள் 8ீலநிறமாகத்தெரியும், 

&02. கறுப்பெழுத்துமறைய, 
அன்னபேதிகரைத்த ஜலத்தால் சாசெத்திலெழு.தி அதையுலறவைக்க 

வும் ௮வ்கெழுத்துக ளொன்றுந்தெரியாது, ஆனால் சடுச்சாயூறின சல்த்தை 

அக்கடி சத்தின்மேற் றடவவும் முன்னெழுதிய எழுத்துகள் சறுப்பூரிறமாய் 
தீதெரி.பும், 

403. வெள்ளிச்செடி முளைய. 

ஒரு ௨ நியபுட்டியில் முச்காலவுன்சு - சுத்தரீர் அல்லது மழைச்சலம் 

மீதன்.ற ௮.தில்வார்த்து ௮ச்சலத்தில் எவ்வளவசரையவேண்டுமோ அவ்வ 

ளவு adie tone Cr அல்லது லெட் ஆரடெட் என்லுமருர்தைப்போட்
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9 அப்புட்டி ரடுவித்சலத்தில் ஒரு துத்திராகத்துண்டை கபிற்ருற்கட்டி ச் 
கொங்கவிட்டு அசையாதசோரிடச்தில்வைத்து ௧௨ - மணிரோம் பொறுத் 

அப்பின்பு பார்க்கவும், அச் வச்திகாகத்தின்மேல் வெள்ளிச்செடிகள் படர்ர் 

திருப்பதுபோம் காணும், 

404, இரும்பிற்செம்புகலிட்டி... 

௦யில்துத்சம் கனாத்தசலத்இில் பளிங்குபோற் சுத்தமாய் துலக்யெ இ 

ரும்புசாமான்களைப் போட்டு சற்றுகோம் பொறுக்தெடுத்துப் பார்ச்கவும் 

அச்சாமான்௧ள் மேற்புறமெங்கும் செம்பு முலாம்பூசியது போலிருக்கும். 
அதில் தருசுசெம்புதான் சலிட்டா£ப்படிர்து செம்புமிறங்காட்டும், 

405. ஈயக்குண்டுபொருந்த. 

ஒரு ஈயக்குண்டெடுத்து அதைக் உர்நியால் இரண்டாசச் og og 
வெட்டி மெதுவாயும் பளப௱ப்பாயு மிருக்கையில் இருபாதியையும் ஒன்றா 

ய்ச்சேர்த்துக் கையாலமு,ச்சி செருச்சிெயபின் இரண்டு மொன்றாய்ச்சேர்ர் து 

விடம். பின்பு இலேசாய்ப் பிரியாமல் வெகுசட்டாயத்தின்பேரிற்பிரியும், 

406. ஈயக்குண்டுகள்கெருங்க. 

இரண்ட ஈ.பஃகுண்டுகளை ஒன்ருடொன்றுபடாமல் ௮னைச்கால் ௮ 
ல்குலம்.தூ.ர.ச்இில் ஒன்றின் பச்ச,ச்திலொன்றை மெல்லியகயற்றாற்கட்டி. 

தொகசவிட்டுவைம்கவும் ௮வைகள் சங்கள் சேர்.துச்சைவிட்டு ஒன்றுக்கோ 

ன்று சற்ற சமீபித்து சோர் தவிடும், 

407. ஊசெலத்இல்மிதக்ச, 

ஒருபாத்திரம் நிறைய சலம்விட்9 காற்றானது போச்குவரகின்றியைத் 

௪ சுமார் ௪ - அங்குலம் சுற்றளவுள்ள சாற்றாடிச்சாடிதத்சை ௪ம மாய்விரி 
தீதி சல இின்2ி௦ற் ஜாமாசையாய்வைசத்து மிதக்க இச்சாஇதெம் சல் இலூ 

றிய.மிழ்ர்து போல ரர்குமுன் துருவும் அழுக்கும் ஈ.ரமுமில்லா ஊாரியைச் 
காடுசச்தின்?.௦2ல் மெ துவாய்வைச்சவும், அக்சாசெலுறி அமிழ்ச்சமின் ௮வ 

Aunts து தண்..வீரின்மேல் பாரமில்லாவவ் துவைப்போல மிதத்இருக்கும், 

408. or டே யாட்டங்காண, 

ஒரு பினல்பா.இி மெழுகுண்டையை கைசாடிமேல் வைத்து இரசம் 
பூசிய ஒரு ரி os ண்ணாடி தீதுண்டை அம்மெ௫ழுன்மேல்'பதியவைத்து வெ 

ய்யவிழ்பிடி கவும் குறிய) ஸ்..ி அக்கண்ணாடியினின்று தெரித்து அத்திரு 
க்ஞம் சுவறரில்விழும் இட்வாறு விழாவிடின் ௮க்சண்ணாடியைச் ௪ற்.று திரு 

ப்பிக்கொள்ளவும், அப்பொழுது சுவரிலுள்ள வெய்யிலைச் சவனித்துப் பா 

ரப்போமாயின், சாடி தட்டப்பழ வெய்யிலுக் துள்ளும். சகைத்தால் சாடி. 
மூலமாய் இரத்தமான௫ வேகமாய்ச் செல்துறெபஐயால், சமது காடி துரித 
onus துடிப்பது சுவரிற்றோன்றும் கெய்யிலைச்சவனித்து சோக்கின் ரன் 

குவிளங்கும். இவ்குபாயச்தால் ஒரு சோயாளி சாடி ஈரம்பின் ருணாகுணத்
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௯த பலர் ஏசசாலத்தில் ஏம்கெனவேபறியுந்திறச்சை யடைவதோம் கோ 
யாளியை யணுசாமலே காடியின் பலாபலனைச்சொல்ல வெளிதாகும். 

809. குருவிக்கூச்சல்காண, 

ஒரு கார்ச்குத்தண்டை சலத்திற்சற்றுநேரம் ஊரவைத்து பின்பு ஒரு 

இ.ரட்சியொனபுட்டி, விளக்குச்சிமினி, கண்ணாடிச்குழாய் இவைசளொன்றி 
ன்மே தூறிய கார்க்குத்துண்டால் பரபரவென்.று சேய்ச்சவும் குருவிகளெ 
ல்லாவ் கூட்டமாய்க்கூடி ஒன்றோடொன்று சம்பாஷித்தலைப்போல் கேட் 
கும். ௮ண்டையில் பூளையிருர்தால் கூவுக்குருவிகளைச்சண்டு பிடிச்சவேண் 
டுமென்று சாலாபக்சமும் தேடியோடும், இதைச்கேட்ட மற்ற உயிருள்ளகு 
குவிசஞம் இதோடுசப்இக்கும், 

220. புகைமோழிரம், 

ஆடுங்காதெ ௮ட்டைகளால் ஒரு சிறிய பெட்டியானது ௮க்சாடுத ௮௪ 

ல நிகள உயரம் அளவாய்ச்செய்து ௮இல் யாதொருசக்தின்றி ரன்ராயொட் 

டி.யமின் ஒரு பக்கமததியில் முக்கால் பட்டாணியளவு வட்டமாய்த் துளை 

செய்து அப்பெட்டியுள் சுருட்டுப்புகையை நிறப்பியபின் அத்துவா.ரத்தை 

சன்றாய்மூடி விட்டினுள் சாற்றிராவிடத்தில் நின்று பெட்டியின் பக்கத்தில் 
சுட்டுவிரலின் முளையில் வெகுமெல்லெனத் தட்டவும் பெட்டியின் வாயிலி 
ரூரீது புகை மோதிரங்கள் புதைபாணம்போற் புறப்படும், சுருட்டுப்புகை 
கேறிடாவிடின் பெட்டியின் சக்இல் நுழையத்தக்க ௮அவவளவுசனமான கறு 

ப்புச் சச்தைத் தணியைச் சுருட்டி. ஒரு முனையைச்கொளுத்தி அப்பெட்டிச் 
குட் போட்டுகிடவும். ௮.து உள்ளே புகையப்புகைய பெட்டிச்குட்புசைசே 
ர்ந்துகொண்டே யிருக்கும். இப்படி. செடுரேரம் வராயில் வேடிச்கைச்கா 

ட்டிக்சொண்டே யிருக்கலாம். 

411. வெண்கலத்தோசைகேட்சு. 

தீட்டிப்பார்க்க மணிபோல் ஒலிக்கும் ஒரு வெண்கலச் ண்ணியை 
3மசையின்மேற் சவிழ்த்து கறுப்புமெழுகில் ஒரு சுண்டையளவு எடுத்து 

சட்டையபாய்த்தட்டிப் பாத்திரமேற்புறத்தின் ஈடுவிலமுத்தி வைழ்தபின் ௬ 
மார் இரண்டடி, நிசளமுள்ள மெல்லிய பிரம்புச்சோலின் மேற்புறமுழுவ.ு 
ம் ழூ. மெழுகை இலேசாய்த்தடவி அப்பிரம்பின் ஒரு முனையை வெண்க 
லப் பாத்இரத்தின்மேல் வைத்திருக்கும் மெழுகில் பதிய வன்றவைத்து இ 

ரண்டுசைபெறாவிரற் சுட்டுவிரலாலும் மாற்றிமாற்றிப் பால்சகறப்பதுபோல் 

பிரன்பின் மேலிருர் து அடிவரையிலும் விடாது தடவியுருவவும் சாவிதன் 
ஹாழம் சுத்திபோல் வெகு இனிமையும் சாதமுமான ஒலிகேட்கும்: இவ் 
யாழே தவலையிலும், மேளத்தின்மேலுஞ் செய்யவும் இவ்வித சாதமானது 

கேட்சும், 
312. மணியிலோசைகேட்க். 

த்ரூ பெரிய வெண்கல மணியின் அடி வாய்ப்புறத்தில் முன்போல் மெ 

மூலகப்பூரி, வேறொரு சாணு நீஎமுள்ளதும், ஒரு அங்குல சனமுள்ளு
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மான கட்டையிலும் ௮ம்மெழுகைப்பூரி டூ. மணியை வாட்டமாய்ச்செய் 
து கைப்பிடிவைத்து அப்பிடி.ச்சடியினுள் சின்ன்கொலுசுமாட்டி, அத்கொலு 
சுக்கடியில் ஒரு உருத்திராட்சம் அல்லது இலேசாக இன்ன மணியைமா 

ட்டி பிருப்பதில். சான் இடதுசையில் மணியின் பிடியைப்பிடித்.து சாய்வாக 
ராட்டி, வலதுகையில் அக்க ட்டையைப் பீடித்து அடிமுனை யோரத்திம்பட 
Pipi கொண்டேவாவும் ம அது ஒருவித சங்கோசை உட்சங்கலி மணியி 

னாலும் மெழுகு பூசிச்சுழட்டி வருங் சட்டையினாலுங் கேட்கும், 

415. பெருஞ்சப்தவோசை, 

9௬ மட்பாண்டம் அல்லது செப்புப்பானையின் வாயை மிருகத்தின் sp 
வ்வால்மூடி. அ.தவுலர்க்தபின் அத்தோலினடுவில் ஊூபூர சரீ தனஞ்செய்து 

௮,இல் ஒரூ குதிரைமயினாமாட்டி அம்மயிரில் ரோசனம் அல்லது சாம்பி 
ராணிதடவிப் பால்கறக்கும்வாறு இருகைப் பெருவிரல் சுட்டுவிரலாலு மிழு 

க்கவும் இராட்சதன் உரு பிக்கவுகறாப்போலிருக்கும். ௮ பலர்க்குவ் கே 
Le. சலெேசங்களில் உழவோர்கள் கழனிகட்டுசளில் இரவிற் பயிர்கா 
சம்செ பும் பன்றி முதலியவைகளைப் பயமுறுச்இத் துறத்திவி... இச்சரு 

வியை ௨ யோடுக்இன்றனர், 

41&, பட்டாணியந்தரத்தேக, 

சுமார் வ - அடிகிகளமும், வ - அங்குலம் குருச்சள வுள்ளதுமான ஓ 
ரு சிறுகுழையை நி.மிர்த்திப்பிடித்து மேல்முனையில் ஒரு பட்டாணியைவை 

ச்.து அதினசிமுனைபை வாயில்வைத்து மேலூதவும் ௮து குழையின் மேற் 
புறத்துக்குச் கொஞ்சம் உயரத்தில் அப்பட்டானியானது எழும்பி ௮ர்த.ரத் 

திற் சுழன்று கொண்டேயிருக்கும். 

415. wu கொசுகுகசய, 

ஈய் கொசுகுகளின் தொச்தரவு வீட்டினுள் ௮.திகப்படின், (ரெசின்) 
ம் ஃ பாகம், வெல்லம் - ௧ - பாகம் (லின்சீட் இயில்) ௪'- பாகம் இவ்வளவா 
கவெடுத்து ஒன்றாய்ச் கொதிச்சவைத்து ஒரு ௮கலகாடதெத்திற்றடவி இசை 

௪ய், கொசுகுகளிருக்குமிட தீதில் தொங்கவிட்டு வைக்கவும், ௮ச்சாஇதத்தின் 
(மேல் வந்துட்கார்ர்த ஈய்கள், கொசுகுக ளியாவும் மடியும், 

416, சேவஸ்கம்பனம், 

பன்றிமினாச்சியைச் கொஞ்சஞ் சுட்டே சருக்சப் பொடிசெய்து Wh 
ன் மூத்இரப்பிச்சியிவிருக்கும் ஊோவிட்டு சலுவத்தில் சேகவரைத்து உறாண் 
“டைசெய்து ரிழவிலுலர்த்தி வைத்துக்சொண்ட வேண்டியபொழுது அவ்வு 
ரூண்டையைத் தண்ணீரிலாவது அல்லது தன் ஈறுரீரிலாவது een sg 
ஈக.த்தில் வைத்துக்கொண்டு ஆவேசக்காரர், தெய்வக்சாசர், குறிக்காரர், 
சீலசுசிக்காரர்மேல் தட்டிவிட, யாவும் அடங்கிரின்று, விலயோடி.ப்போம். 
பின்பு யாதொன்றும் அங்கு நடவாது, இதனைர் கருவென் அஞ் செடில்வ 
தி சகஜம்,
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௬37. பந்தமெதறியக் கையேட்த, 

கற்றாழைச் சோற்றைட் பில்லைபில்லையாய்த் தரிதத, இரண்டு உள்ள 
க்கைகளின்மேல் வைத்தப் பாப்பிச் சல்லாத் துனியை மூடி அதின்மேல் 
பந்தங்களேவைத்து எண்ணைவிட்டுக் கொளுத்திவிடப் பர்தங்களெறியும், 
மறுபடியும், எண்ணை விட்டுக்கொண்டேயிருச்ச சன்றாயெரியும். சல்லா 
வும் பற்றாது, சைகளுஞ் சுடாத, அவ்வாறே தலையின்மேல் ஒரு பரதமும் 

வைத்துக் கொளுத்தினாலுங் கொளுத்தலாம், இதனை ௮ச்சனி சட்டென் 
pe சொல்லுவர், 

418. குறித்திபக்கட்டு, 

சுகொட்டிற் பிணத்தைச் சுற்றிவர துடைக்குர் தோண்டி. யோட்டில் 
ஒரு தம்படியகலத் துண்டை ப.திவிஎக்ன்$ழிருக்குஞ் சாணிச்குட்ப இர்.து 

மறைத்துவைச்சவும், அங்கு எவவிதக் குறிகளும் ஈடவாது, தேவதைக 

ளம் கிற்தாது. இதையே பூதஸ்சம்பனச்திற்கும், தேவஸ்தம்பனத்திற்குஞ் 
செய்யலாம். 

419. மார்பில்கிலிட்டு, 

ஒரு புட்டியில் ஆச்வா போர்ட்ஸ் இிராவக ச்சைவிட்டு ௮இற் செம்பின் 
தண்டுகளைப்போட்டுச் கரையவைதது ௮.திற்கொஞ்சம் இரும்பு,ச்தாளைப் 

போட்டுவிட்டால் அப்புட்டிக்கடியில் செம்புச்.தாளிருக்கும். அசையெடு 

த்து வெர்£ரில் அடிக்கடி சழுவிசக் காயவைத்துப் பசனஞ்செய்ததை வேண் 

டும்போது எடுத்து மார்பிலில் எதேதிற் இலிட்டுப் படியவேண்மோ அதில் 

முன்னுசாய்ப் பி௫னிச் தண்ணீர்தடவி இப்பவுடரை யெடுத்து அதின்மேல் 

வைச்து மெருவுதோலினாழ் றேய்ச்க ௮ல் ஈன்றாய்ச் இலிட்டேறும். 

&20, சாராயெரியா இருக்க. 

ஒருடம்லரில் ௧0-துளி சாராய,ச்சைவிட்டு ௮ல் ஒரு காசைப்டோட் 
டு அதின்மேல் ஒரு பூகக்கண்ணாடியைப் பிடித்து குறிப்பாய்ச் சூரியரஸ்.ி 
படக் சாண்பிச்ச, அ௮ச்சாராயானது சானாய்ப்பற்றியெறியும், 

421, உலே;கப்பிரிவினை. 

வெள்ளியை மூடிய பொன்னகைச் கட்டங்களில் வெள்ளியை வேரா 
பெடுப்பதெப்படியெனில், ௮ரசையில் வெள்ளித்தெறிய ஒரு சிறுதுளைசெ 

ய்து அதை ஆச்வாபோர்ட்டிஸ் இராவகத்திற் போட்வைச்சச் சற்று னே 

ரத்தில் ௮வ்வெள்ளியெல்லால் கனார்துவிடும். பொன்மாத்திரமோ அப்படி 

யேயிருச்கும். 

422. மரந்தந்தமாக. 

அதிக காரமுள்ள பிரார்தியில் ஐஹிங்ளொசும் கோழிமுட்டை தடங் 
கொஞ்சம் போட்டுத் கலந்து உருண்டை செய்துக் குழம்பாக அக்குழம் 

பில் 9ச்இாபபணி அல்லது மற்றெவ்விதச் சாசாவேலை செய்த மரங்களை
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te . nei ஊமவைத்தெடுச்ச அதுகள் ௮௪ல் ரந்தத்களாகச்சோன்றும். 
முன்குழம்புமிசத்திற்குப் பிரார்தியேவிட்டுக் சலச்சவும், 

289, நீலமாப்பாலாக்க, 

தேத்தான்கொட்டையைப் பசும்பாலிலனாத்து நிழலிறுலர்த்திபபின் 
அதை ஈல்லதண்ணீரிற் சமைச்சப் பாலாகும் ௮தை வெய்யிலில் வைச்ச, 
தீண்ணீராகும். மறுபடியும் ௮இற் சுக்கு.ச்தூளிட மூன்போலப் பாலாகும், 

22%, புஷ்பக்களைப தனம், 

எவ்வித புஷ்பல்களையும் சாம்போடறு தது ௮அதைச்கொஞ்சம் உப்புச 
லந்த நீரிற்போட்டுவைத்து அப்புஷ்பங்களை சிலதினம் பொருத்தெடுக்ச ௮ 
ப்பொழு.துதான் ௮றுத்ததைப்போல் அமுகாமல் வதங்கர்மல் மெலியாமலி 

ருக்கும். 
425, செக்கெண்ணைவசா இருக்க. 

வாணியன் செச்சாடுகையில் அதற்குள் நீர்முள்ளிவிதையைப் போட்டு 
விட அவ்வெள்ளெல்லாம் தொக்டப் பிசறிச்தொண்டு மொத்தையாய்த் தை 

லம் இறங்தாமலிருக்கும். ஈதன்றி, எந்தவிதையைச் செக்சாடினாலும் ௮2 
னைக் கருக்கு '௮ச்செக்ற் போட்டுவிட, ௮.திலுல் இஞ்சிற்றேனும் ஏண்ணை 

யிறங்காது, ஈ.திரண்டிற்கு முறிவு, தயிர்விட்டுப்பிசறிச் செச்சாடத் தாரா 
ளமாய் எண்ணையிறக்கும். 

426. சாராயிகங்காதிருக்க, 

சாராயைப் பட்டியிற் சாச்சும்போது ௮வ்வடுப்பு வெரிகையில், ௮இி 

னுள்ளே சிறுகுறிஞ்சாள் சமூலத்தை அடுப்பிற் போட்டுவைச்சுத் யேறு 

அ. சாராயுமிறங்காது, பட்டியுல்காயாது, அடுப்பிற்போட்டதை யெடுத 
துவிட்டாற்றான் ௮.இிழ் சாராயிறக்கும், 

227, ரோசாப்பூமஞ்சளாக. 

ஒன்று அல்லது பல ரோசாப் புஷ்பங்களை யாவரும் பார்க்கச் காண்பி 

தீது, மறுபடியும் அதிம் பயர்பாக்ஸ் குச்சியைக் கொளுத்தி புகையை டி. 

புஷ்பங்களிற் காட்டி, ௮ப்புஷ்பத்தைப் பார்க்க ௮ச்சிவப்புமாறி முழுதுமஞ் 

சள் நிறமாயிருக்கும், 

428, சர்ப்பத்தைக் கட்ட, 

நல்லபாம்பு வீட்டினிடமாஇுலும் மற்றெவ்விடமாஇலும் விடெட்டு வச் 

துவிட்டால், அதினருடல் வெள்ளைப்பூண்டை சசுச்டிப்போட்டுவிட, ௮. 

பக்கங்கொண்டு ஓடாமல் படமெடுத்தாடாமல் அங்கேயே கின்றவிடும், 

29: வாயில்நெருப்பெரிக்க, 

பொட்டுலுப்பைச்சொஞ்சம் மீரித்போட்டு ௮து ஈன்றாய்ச்சமார்த பின் 

இலலம்பஞ்சை ௮தித்போட்டு னைத்து agp அ௮ர்நீனா மெல்லாம் we &
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லூட்டி உலர்த்தியபிள் அதிற் சொஞ்சம் எடுது சர்சைச் தணியிற்கருட்டி. 
வாயிற்போட்டு ௨௭௪ அணிபுமெறியும், புகையுங்கொம்பும், வாயஞ்துடாறு, 

420, செங்றிறத் தீபம். 

இர்தரகோபப்பூச்சியை யுலர்த்திப் பொடிசெய்து பஞ்சயிலிட்டுத் இ 

ரித்து அசலில்வைத்து எண்ணைவிட்டு விளக்கேற்றி எறிய, அதில் வீடெக் 
குஷ் செர்கிறமாயிருக்கும், ஆனாற் றெளிவுள்ள எண்ணைச்சான் வார்த்து 

வீளக்கேற்றிவைத்தல்வேண்டும். 

451, சு்யொம்றட்டுவெடி. 

சால்ட் என்னும் உப்பு இடை ௨, குழாய் செர்சகம் இடை. ௪, இவவிர 

ண்டையும் வெவ்2வராயனாத்து மறுபடியும் ஒன்றாய்க்சகல4து கொஞ்ச மெ 

டுத்துக் கருங்கல்லின்மேல்வைத்தச் சுத்தியாற்றட்... ௮இில் வெடிஎளஎம்பும் 

492. தகாரச்செழ. 

சைம்ரிச் ஆசிட் இராவகம் ஈ-அவுன்சும், முரியாடிக் அரிம் இராவகம் 

௯-அவுன்சும், சண்ணீர் ௨-௮௮ன்சும் சேர்த்து செருப்பிற் காய்ர்சிச் சூடாயி 

ரூகறெ தகரச்கின்மே லூற்ற, ௮த்தகட்டின்மேல் வினோத விமீனா-மான வு 

ருவங்களாய் நிடைர் இருக்கும், 

433. கற்பூரச்செடி., 

இயேறிய அ௮டிப்பின்லே தரு செம்புச்சட்டியைலை ss அஇல் ஸ்பிரி 

ட்ஸ் ௮ப் வைன் சாராயதக்சையூற்றி அகில் எவ்வளவு கர்பூரங்கரையுமோ 

௮௨ வளவு போட்டு எல்லாங்கரார்ச பின் இக்குழம்டையெடுச் ௪ ஒரு குளித் 

சிபொருக்திய சண்ணாடிபில்லையிலூற்றிச் சற்றுரோம் பொறுச் நப் பார்ச்சா 

ல் அக்சண்ணாடியின்மேற் செடியைப்போல் பலவிசிச்இரங்கள் சோன்றம். 

434. சாயமெடுக்க, 

துணிஈளிலுள்ள எவ்விதச் சாயங்களையு மெடுக்க வேண்டில், அதக 

ளைக் காற்று வாட்டத்திலே ஈன்றாய்விரித்துப்பிடி தீது குளோரைளைப்டோ 

ட்டால் அ.த்துணிகளிலுள்ள எவ்வசைச் சாயங்களும் நீங்கப் பிரிந்துவிடும், 

ஆனாற் பழைய துணிகட்குசவாது, 

&30., கசப்பினிக்க. 

கைட்ரேட் ஆப் ஹில்வரும், ஐபோஷல்பேட் ஆப் ஸோடாவுங் கலம் 

விட்டால், ௨ - ங்காப்பாயிருப்பது தித்தீப்பாகலேயிருக்கும், Gaal 

ரண்டினுள் ஒன்றை முன்பாக வாயிலடச்கக் கசக்கும், ௨ - ஞ்சேர்த்தாற் 

நித்திக்கும், ர டு 
436. புட்டியிற்கற்சுழல. 

ர் பெப்பர்மெண்டுபுட்டியில் எலுமிச்சம்பழாசத்சை நிறையவிட்டு ௮ 

தில் ஒஸ்டோன் அதாவது சல்காரியஸ் ஸ்டோன் ௮.௫ற் போட்டுவைச்தால் 

ll
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௮க்கல்லானது அப்புட்டியில் என்னோமுஞ் சுழன்றுக்கொண்டே மாரு 
இருக்கும், 

௧87.  கம்பிளிச்சட்டை, 

உடம்பெங்கும் கம்பளிச்சட்டைகளைப் போட்டு ௮இல் ஒருமட்டி.க் சடி. 
தத்துண்டை எடுத்துத் சன்றுடைமேல்வைத்துக் கெண்டைகையினால் அ 

முத்தி நெருப்புப் பரச்க,ச் தேய்க்க, அதிலிருந்து கெருப்புப் பொரிபரக்கும். 
அப்பொழுது இருகை ஆள்தாண்டிவிரல்களை முடக்டுச் சம்.றுவிட்டுப் பிடிக் 

க திபொரிப் பற்றியெழும்பும், 

438. வூயம்இலர்தம் 

கோரோசினையை வெள்ளி, காயரில் சேனிலும், நிங்கள், வியாழத்தி 

ல் ரெய்மிலும், செவ்வாய், பு.சணில் பாலிலும். சணியில் சயிரிலும், இழைத் 

அ செற்றியில் இலர்த.பிட்டுச் செல்லவும், சேவர் முதலிய யாவரும் வரிய 

மாதி வணங்குவர், 

439, ஆடாமுனியாட. 

தமிழ்பாஷையின் முதலெமுத்தும், வெண்டி வீன் பின்னெழுச்தும், 

மூடிவிம் கடையெழுத்தும், ஆயெ மூன் ஐஞ் சேர் அபின், அதை சிறுப 

யர்லீசம் வெற்றிலைச்குள்வைத்து மடிச்து, பேயாபெயர்க்கு உள்ளுச்கே ற்றி 

விடம், உடனே நன்ரய்தலைசற்றி விளையாடி. வாப்மெ-ழி சொல்லி முடி 
மங்கொடுக்கும், ஆனால் அப்பொழு : முடியற த.துவிடவும், இல்லாவி 

டல், அலிம்சீதுக்சொண் டோடிவிடும், 

240. வாழைப்பழமறுபட்டிருக்க. 

சோடாவாட்டர் கம்பியை முனையில் டகாவடியாய் வளைதது, வாழைப் 

பழம் வால்புறத்தில் து.ர தீ.துச் சுழட்டிம்கொண்டே யேற்றி, மறுபடியு 5 
இறக்இப் பி்கிச்கொண்டு, ஒரூ ரீப்பெல்லாம் இப்படியேசெய்து அளுக் 
கொவ்வொன்று புட்டுக் கொடுப்பதில், ௮வர்க ளு ]க்குமுன்பு அச்தனையும் 

உள்ளே பில்லைபில்லையாய் அறுத்திருக்கும். 

441 வாணப்பாம்பாட. 

பேறோ ஸர்பென்ட் என்னும் வாணப் பாஷாணச்சை வாக்க ML 
ஒருதுண்டை. தமையில்வைச்துச் சொளுத்தவும், ௮.த பாம்புபடம்போம் ற 

லையெடுத்து யெழும்பிரின்றாடுவஇல், அதைப் பாம்பெனப் பார்ப்பவர் சொ 
ல்லுவர், ௮௮ சற்றுகேோத்திற்கெல்லாம் நின்.றுவிடு ௦. 

*&2,  தலைகோயகற்ற. 

ஒறந்றைத்தலைநோய் வந்தவர்க்கு வலதுக்கிடது இடதுக்குவல.துகை சா 

டிசளோடுமிடச்தில், சற்று அழுத்திப் பிடி.த.இருக்கும் வாயில் ௮ர்சோயா 

னத ச௨ணையாயிருக்கும், விட்டுவிட்டால் மறுபடிப6 சொயெடுக்கும sy
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தீம்குப் பரிசாரம் ஜர் தம்படியாடுலுஞ்சரி, அல்லத் Hela sod PMB ge, 

சரி சீலையில் மு.டிர்து அங்கு கப்பணமாய் அழுத்திச் கட்டி வைச்திருப்ப[? 
லச்ரோயான தீரும், 

443. தண்ணீர் நெய்யாக, 

சப்ஜாவிரையைத் காள்செய்து ௮திற்கொஞ்ச மெடுத்துத் சண்ணீரிம் 
டோட்டுச் சையினாலாக்க, ௮த நெய்யைப்போலிருச்சும், இவ்வாறே து 
சிவிமாயிலுஞ் செய்யலாம். அல்லது ஸ்கூல்விரையிலுஞ் செய்யலாம், 

444. வெங்கீர் தேச்தண்ணீராக, 

செல்லிசகானயைச் சாச்சி பாலிற்போட்டுத் டொச்கிச ததன் உல 

வைத்து உதிரியாக அதிற் கொஞ்சமெடித்து வெக்$ீமிமபோட்டுச் சாதக 

ENE குடிக்க௩ கொடுந்சால் கேச்சண்ணீரொன்பார்சள். 

485. ' மீன்கள்மிதக்இட. 

நஞ்சுக்கொட்டை, நாக்குப்பூ29, சாதம், ௨கைச்சு ஒரு பிடியா 

ய்டைத்துச் சேோர்கமனாத்து மொத்சையாக்கி o Eis os Sami, gms oe 

லத் குளகுகரில் Me! உூடவும், ௮ம்மீன்சளெல்லாம் YD FB GOT op, Se gy 

விடும், Cag :--CusmOeriorwe; #1889 Omrggcsur. Berge” 
wits Daa gia Oro 

446. க- கோலை- ௨- ஆய்காட்ட. 

கண்ணுக்கெதரிற் சுமார் ௨ - அடிசாரத்தில் க - கோலும், அசற்சப் 

பால் சற்றுதாத்தில் இன்னொரு கோலும், நேராய் நிற்கவைச்து கண்ணுக் 

கு முன்னிருக்குங்கோலை கவனிரஆ்துப் பார்க்கவும் மம்றொருகோல் இரண் 

டாகத் தோன்றும் ௨.- வது சோலைப் பார்க்கில் ஒரு கோல் இரண்டாக 

தோன்றும், ஆளுல் ஒரு சண்ணைமூடிக்கொண்டு பார்க்கில் இவ்விச க #1 

சர் சோன்றாத. 
447. ஸணெணசக்திலோசைகேட்க. 

சுமார் ௯ - அ௩குலம் ௮சலமான ௮ - ஒயின் இளாசுகளை ஒருமேறை 
மேல் வுரிசையாப்வைத்து முதற்ளொ௫ில் கொஞ்சம்சலம், ௦. - ம் ளொசி6 

இன்னுங் கொஞ்ச ம் சலம், இவ்விசமாசப் படிபடியாய் சலம்வார்த்து ஒரு 
கோலால் மெல்லென ஒவ்வொன்றைப் சட்டவும், முறைமுறையே காக 
இனிய ஈபதங்கள்கேட்கும். இது பியானாப் பெட்டியைப்போலிருக்கும் 

448. இரத்தக்குழாய்காட்ட. 

செவியோரமாய் கண்ணுக்கருடில் சேத்இரத்திற் படாதபடி. ஒரு விள 

க்கைமேலுங் மமுமாய் ஆட்டிக்கொண்டு இருண்ட வீட்டில் சற்று தாரத்தி 

லிருக்கும் எரு வெள்ளைச் சுவரைப்பார்த்தால் தன் கண்்ணக்குள்ளிருக்கும் 

அனுப் கார டான இரச்சச் குழாய்களின் உருவங்கள் மெ. சுவரின்மே 

அ.ந ரிராசத் தோன்றும்
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கக, வானவில்தோன்ற். 

குரியன் ஈன்றாய்ப் பிரசாசிக்கையில் சன்வாய் நிறைய சலத்தைவிட்டு 
சூரியன் புறமாக தன் முதுகைத்திருப்பி நின்று குளம் அல்லது ஏரியில் ஜ 

லமிகவும் அசையாமல் சம்று ௮மரிச்கையா யிருக்கையில், வாயிலிருக்கும் 

நீரை நுட்பமான அளிசளாய் விழும்படி உமிழ்ச்சால், அது FOS Galant gy 

ஆகாயத்தில் வானவில் சோன்றும், இதிற் சிலசாக்குறிகளைப் பார்ப்பது 

முண்டு, 

450, கயிற்றின்மேல்டடக்க. 

ஒருவனுக்குக் கயிற்றின்மேல் ஈடக்ச விருப்பமிருக்கன், இருகடையில் 

uno Su சற்று நீளமாகய கொம்பு அல்லது மூங்கலைக் கையிற்பிடி த, 
தான் ஒரு பக்கமாய் சேரேவிட்டுச் சாபும்போது மறுபக்கச்துக்கு சன்கையி 

லிருக்குங் கோலை அதிகமாய் நீட்டிச்சொண்டிருக்சால், கனமத்தி சரியாய் 

நிற்கப்படும், அதில் அவன்விழவுமா।ஃடான், இதில் ஈன்றாய் ஈடப்பதற்கு 

கொஞ்சம் அப்.பியத்சல்வேண்டும் இல்லாவிடிற் பிசகும், 

451. வடக்குத்தெற்குக்காட்ட. 

சார சமேம்றிய ளசியின்மச்இியில் மமிரிழைபோன்ற நூலாக்கட்டி ௪ 

மமாய்ச் தொய்சஈப்பிடிசத்து ௮கநின் போக்குவாவின்படி விடவும், ௮திலொ 
ருமுனையானது வடபச்கமாயும், மற்றொருமூனை சென்பக்கமா.பும் காட்டி. 

நிற்கும், இ்குட்ச மறிர்து மாலுமிசட்குச் இசைசகாட்டுங்கருவி யொன்று 

கண்டுபிடி சீதனர், இதிம் கப்பல்யாக்திரை செய்யவும், மப்பு மர்தாரங் 

காரிருளில் திச்குர்சசையறிந்து போகவும், இதினால் அனுகூல முண்டா 
இன்ற த. 

452. நீர்மட்டங்காண. 

ர பு!_ பபானது கால் - அல்லது காலேயனாக்கால் அடிநீளமும், று 

GT = Torr தரைமீய யரைக்கால்-௮ல்குலமும் உள்ளதில் ஒரு துவரைய 

ளவு குறைவாய் சண்ணீராவிட்டு வாய்க்குக்கார்க்குப் பிந்து மூடியபின் 
அதசைப்பூயியில் படிக்கவைச்தப் பார்க்கவும், மேபெள்ளம் எச்சுதக்கு சமன் 

காணபும். ஏ3சார்கருவியாகன்றது, அதில் துவரையளவு குறைவாயுள் 

எ பண்ணீரில் காற்றேறி அது இரசம்போற்றோன்றி ௮ச்சண்ணீரான 

தெரியாது இக்காம்றானது ௮சைவாடி, நிற்கும், 

453. வாத்துநீந் இயோட. 

ஒரு கார்க்ருத்சண்டை தண்ணீரில் $ரதும்வாத்தபோற்செய்து அதி 
ன் மூர்இல் கார் ஜியொன்று ௮தின் வாயிற்கொஞ்சம் ரீண்டிருக்கும்ப் 
டிச் சொரு9 சண்ணீரில் மிதச்சவிட்டு வேரொரு காக்த வூசியை சன்கையி 
லெடித்து இதின் தென்முளை பட்சியின் முக்குக்கருடல் கொண்டுபோசவும், 
இதைக் குத்சஉருவதுபோல் தர்த வாச்சானதுவரும், ஆனால் காரத்தின் 

வடமுமனயைச் சாண்பிக்க ௮ப்பட்ரி விலடப்போம்,
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35%. பரிசாரோபமறிய, 

ஒரு கையின நடுவிரல் முனையை அதேகையின் சுட்டுவிரல் ஈசத்தின் 
மேல்வைத்து ஈடுவிரல் மூனையை பெருவிரற் பக்கமாய்ச் சற்று திருப்பி ஒரு 
கோலிச்குண்டையெடுத்து, இர்சகட்டு ஈடுவிரல்களின் உச்டியைச் தொடு 

ம்படிவைத்து நிசானமாய்ப் பறிச்ரித் துப் பார்க்சவும், இரண்டு கோகேளிரு 

ப்ப துபோல் மனதுக்குத் தோன்றும். 

455. கண்ணாடி CnGlovep gilli &. 

ஸோடியம் ஸிலிகேட் ௩ - அல்லது ௪ - பாகம், சைனீஸ் வொயிட் 
௧ - பாகம் இவைகளைக்சலந்து ஒரு புட்டியில்வார்ச். துக் சார்ச்குப்போட்டு 
ப.தீ.திரமாய் வைச்சவும், இதை உபயோடக்குமூன் அப்புட்டியை ஈன்ளாயக் 

குலுக்கெயதை எல்கு பேனாவால் கண்ணாடிமே லெழுதவும். 

௧56. நீர்க்குமிழிப6்.த. 

தேங்கா யெண்ணை சோப்பில் வ - அளன்ஸ் எடுகது பில்லை பில்லையா 

யறிந்து ஐ- பயின்ட் ஜலச்திம்போட்டு ௮து ஈன்றாய்க் கரார்சபின் ௮ 

டுப்பேற்றி ௨ - ௩ - நிமிஷங் கொஇச்சபின் இறக்கி ௫-௮வுன்ஸ் சிளிஸரை 

ன் திராவகங்கூட்டி சூெணிர்சபின் ஒரு சிறுவைக்சோற் காம்பின் 

ஒறு முனையை டீ. சலத்திற் ரோய்த்து மம்றொருமுனையை வாயில்வைத்து 
மெதவாயூதவும், நீர்க்குமிழிபோல் நீருருண்டைகள் புறப்பட்டு ஆகாயத்திற் 
செல்லும், இகச்குமிழியானது நெடுநோம் அழியாத நிலையாய் நிற்கும். 

&57. நீர்க்குமிழிவிகோதம் 

சோசனம் பலம் - ௪௬, கனடபிளெளம் பேபர்வார்னிஷ் பலம் ௫௩, 

கலந்து நெருப்பின்மேல்வைத்து உருக்கு இஇற் பது துளி டர்ப்பெண்டின் 
'தீபூரத்திராவகம் விட்டு இத சூடாயிருககும்போதே மேற்சொன்ன லீக 

சூசெய்யவும், அதிற்குமிழிகளுண்டாகும். இதுகொஞ்சத்தில் அழியாத 

நெடுரோ மிருக்கும், உயரவும் எழும்பிப்பரக்கும், 

458. கடி.கஞ்சுற்றிவர- 

முன்கடி சத்தைக் கம்பிளியின்மேல்வைத்துச் கடலைவீதம் சடையை 

களெளி அகச்கடிசத்தின் பச்சம்வைச்ச அச்சடை கடி.5ச்தின் மதியிந்போ 

ய் சிற்கும். அப்பொழுது ஒரு ஊடச் கிரைப்பிடிச்து அதினருகிலிழுச்ச 

௮ச்சடைசத்* துண்குகளான Si அ௮தின்கூடவே இரியும், 

459, அயத்தாளுலாவ. 

மூன் கம்பிளியின் மேல்வைத்த சடிதத்தின்மேல் ௮யப்பொடிச்துள்க 

Zar Cum Bena gg) Gaby om காஇதச்துண்டைச் சையாற்பிடிச்து 

இமுத்துக்சொண்டேவா, அதின்மேல் இரும்புச்னுள்களானது அதற்குேர் 

சுழன்றுக்கொண்டே திரும்பிவரும்,
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௧60 கண்ணாடியிய்பென்ஸலாலெழு ௫. 

ஈதர்திராவகம் ௧00, காண்ட்ராச் ௨, மாஸ்டிச் ௨, பென்ஜைன் ௨0- 
பாசஙகளாய் ஒரு புட.யில் வார்திது அத சன்றாய்க் சகரைச்தபின் இர்தவார் 

னிஷில் அகலதூரி அகாவது பிரஹினைத் சோய்த்து சுத்தமான கண்ணாடி. 

யின் மேம்புறத்தில் இலேசாய்ப்பூரி யுலர்ச்சபின் அதன்மேல் எழுசவேண் 
டியலைசகச் சாகாரண டென்ஸலால் எழுதி ஈதர்திராவசம், மாஸ்டித் இ 

வைக ளொவவொன்ழில் ந - பாமெடுச்து ஈன்றாய்க்சலர்த இந்த வார்னி 

cons, op Pei உருவச்தின்்மைற் பூசவும், அது வுலாச்சபின் படம் வெகு ௮ 

ஐகாயிருக்கும், 

461 கடி.காரம்கிற்க, 

ஈம்முடை..ய இடதுள்ளங்கையில் ஒரு துண்டுக் தார்தச்தைவைத்து ௮ 

இன்சமல் ஐடுங கடிசாச்மை வைத்துப் பிடிக்க, அக்கடிசாரம் ஓடாது 

கின்றுவிடிம், மற படி.பும் அசை வலதுள்ளங்கையில்வைக்க, அது முன்போ 

ல?வயோகிம். இப்படி, எத்சனைகிறஞ் செய்சாலுஞ் செய்யலாம், 

462 நாணயமாருக. 

எவவித சாணபச்சையாடுலும் வளைத்து ஒரு கொட்டாங்கச்யிழ் போ 

ட்டு ௮.தில் ௩ - பங்கு உலர்ர்து தூள்செய்த பொட்டுலுப்பு க - பங்கும் 

கெர்தகப்பூவும் வைச்சு, அகின்மேற் சன்னமா யறுபட்ட வாள். தூளைப்போ 

ட்டு அதிலொரு பயர்பாஃ£ஸ் குச்சியைக் கொளுச்திவைக்க எல்லாம் பற்றி 

யெரியாமுன அர்காணயம் உருடுவிடும், ஆனால் கொட்டாங்சச்சிமாத்திரம் 

உள்ளே கொஞ்சம் ப்ரா இருக்கும், 

269. நேங்காய்வெடிக்க. 

ஒரு நேங்சாபைச் சுண்ணாம்புக்காளவாய் எறிவதற்கு முன்னே ௮இ 

னுட்சொருடத் துற த்துவைச்து ௮ச்சாளவாயெறிர்தபிறகு ஆத்சேங்காயை 

யெூச்சும் காண்பித்து அதின்மேற் றண்ணீரைத்தெரி9து ஒருவர் சையிற் 

கொடுக்க, அம்சாயானது இரண்டாய் வெடித்துவிடும். 

$64. எணணைவெண்ணையாக, 

ஒரு எனத்திம் கொஞ்சர் சண்ணீராவிட்டு அதிற்சொஞ்சர் தாளிச்ச 
சுண் 4ம்பைக்சராச்து மறுபடியம் அதில்வேண்டி௰ய சல்லெ-்ணையை விட் 

டு இம்மூண்றையுக் 8ழுமேலும் #969) உராய்ர்து சிலுப்ப, ௮ரத எண் 
ணையாணது மேற்படி, ச௪ண்ணாம்பிலிஐ வெண்ணையாய்த் திரளுவ.இல், 

௮ செய்மணர்சான் வரும், 

65. கெய்வெண்ணையா ௧, 

கொஞ்சஞ் சண்ணாம்பைச் சண்ணீரிற் சனாச.து ௮இல் வேண்டிய 
செய்யையிட்டு மூவ்போல £ழுமேலும் அடித்து உராட்ச் ஐச்சிலுப்ப, அந்த
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கெய்யெல்லாம் மறுபடியும் வெண்ணையாய்த் இரளும், அதைச் நின்றாலும் 

அம்.ணமான.து மாறாது, 

206. கடி.தம்பப்பஞ்சட. 

ஒரு துண்டுக் கடிதத்தை விளக்சன்மேற் நாகஇப்பிடிச் து அதில் நல் 

லெண்ணைவிட்டு ஈன்ராய்க் சாயர்சபின் ௮தில் வடை பணிகரா முதலிய ப 

லசாசவர்ச்சங்களைப் போட்டுச்கட்டு வெச்சபின்னெடுத்து உபயோடக்கவும் 
ஆனாற் காகிதம் 'எதியா திருக்கு 1. 

267. நிரிற்ரிபமெரிய, 

மெழுகைக் கம்பிபோற்றிரியாபுருட்டி. அதின்மேற் சல்லாத் த ணிய 

உற்றிபோற்குல்றி அடை அச்திப்பாலில் ௪-௫.இறச் தோய்த்து.த் சோய்ச்து 
உலரவைத்து அவவற்றியை ஒரு ,அசலிற்போட்டு 96 றண்ணீராவிட்டு 

விளச்சேற்றிவைச்ச, ௮வ்வற்றி நெடுநேரம் அலீயாது எரியம், 

468. சூளைநகொருங்க, 

குலாலன் சட்டி பானைகூரின சு ளபையகெட அதிற் நியிட்டுத கொளு 

BOSSY wT அ/குளைக்குள் ௪௨0-கெச்ரைக்காய்களை ச-பச்சமும்போட்டி 

னலவைக்க, அது எரியும்போது அ௮ச்சாய்கள்வெடி சீ.ஐ ௪ - பச்சமூஞ் சறியோ 

ட, அடுக்குண்। சட்டிப்பானைகள் சாள்தூளாய் நொருஙடு உடைநர்துவிடம் 

% 5 [] 6 

459. மேரு ங்கைக்காயபுழுவா 

ஒரு (மாரஙளைக்காய்க்கு முமுசினுஞ் சண்ணாம்னை ப்பூ கெய்யலில் 

னவக்சச் கற்றரோரச்தீற்கெல்லாம் யரைகக, அதிலிரூர்து கரு.மாதிரி புழு 

வைப்போல் வெளிவரும், அகிலும் ஆது ஆசல் (1 மீதிவ உல 

470, பட்டு த. in Bus. 

FOUGUIYIAS AY a) -Vo ge ௮ களையெல்லாம் ஈல்லாலிிலற் 

றி வற்றி ரிரியாகச் இரித்து அசை யப்படியே நெய்யிற்போட்டு விஎச்கெரி 

és அவவெபரிச்சச்டில் வீடெக் ௪ம் பட்டுடீசாம்பாயகள் போட்டுப் பரஃபி 

யசைப்போலிருக்கும் 

471 பாலானததயிராக, 

குருணிப்பாவில் வாழை*மெஙகை யுலர்க்டி உல்இாகாயஞு செய்த கா 

ரில், உழக்கை யஇற்போட்டுர் கலக்கத் சயிராகும், இன்னும் சாணய்புல் 

லைப் போட்டாலும், அர்சப்பால் சயிராகச் இரளும், 

472. மோரானது தயிராக, 

சடைர்தெடுச்ச அஸலாப்பானை மோருக்கு விளாங்காபை .புலர்* சப் 

Cure esis Karns Queen © pee HH! Purl Ae Agrurl epersia, 

ஆது தோள் சமி-ய்க் wt” 9 SOD



88 கலிபுகமாராட்டமென்னும் 
Rie eee hn hr ஆடுக neuen Shier he 

479, கரக்கும்பா லுதிரமாக. 

தம்பலப்பூச்சியைப் புல்லிற்சேர்த தச்சுருட்டிக் ச.ரவம்பசுவுக்குத் தின் 

னச்கொடுக்க, அப்பசுவானது மேய்ச்.துவர்சபின் பசைச் கரச்கவும், ௮இன் 

பாலெல்லாம் வெறும் உதிரமாகச் சொரிபும், இதற்கு மாற்று :-சொட் 

டியைச்சுத்திசெய்.து ஈல்லஜலம்விட்டு ௮இற சுக்குத்.தாளைப்போட்டுக் கல 
இக் குடிப்பாட்டிக் கட்டிவைக்க, அது ௨ - ௯ - வேளையிற் சுவஸ்தமாகும். 

கரச்கும் பாலும் வெரு த்திரூக்கும். 

474. மேவர்களைத்தரிடுக்க, 

பாஸ்பாஸ் என்னுர் தீமுருகல்பாஷஹாணச்சைச் சண்ணீரிழ் றேய்த்து 

ரைத்து ஒரு ஆளுருவமாபுள்ள பொம்மை முன்புறத்திற்பூசி இருள் வீட்டிற் 
குள்ளே நிற்கவைச்௫, பார்ப்பவர்கட்குச் சேவரொன்றும், பசாசுவென்றும், 

இறச துபோனவன்றும், ௮வரொழுர்துவர்சாரொன்றுஞ் சொல்லி, அவரா 

வாவழைச்சேன் பாரான்றங் காண்பிக்க ஈம்பிடுவர், 

475. கேழ்வரகு முளைக்க: 

கோழிழு டை யொன்றில் ஊடிபுச௪ ரச்தனஞ்செய்து அதிலுள்ள ௮ம் 

புலியைப்போக்இ அம்மு. ட்டையுள் தளர்த்தியாய்க் கேழ்வரகு விரையை ஓவ 

லொன்றா யசனுள்ளேற்றி ௮த்துளையை மூடி, அம்மூட்டையை ௮வையய் 

காக்கும் மூட்டையோடு சேர்த்துவைச்து கினந் மசைப் பார்த் துவர்து 

குஞ்சுபொரிக்குஞ் சமயத்தில், ௮தைப்பார்த் செடுச்துச்கொண்டு, இப்படி 

ட - கோழி அயையச்தில் வைச்தெடுச்து, அக்கேழ்வரகுவிரைகளிற்கொஞ் 

சமெடுச்து செம்மண்ணிற் பாச்திகட்டி அதில் விராத்து ஜலர் தெளிச்து 

மூடிவைக்து உடனே இறக்ச, ௮.இல் முளையுருடி காத்தாகும். மறுபடியும் 

மூடிஞூழி ச் இற£கப் பய்ராடுக் 2உதிராடு முச்தயிருப்பமை யறுத்து அப்பொ 

முசே யார்க்கு கொடுச்துச் இன்னச்சொல்லி.பும் சமைக்கச்சொல்லி.டம் 

கொடுக்கவும் அச்சரியப்படுவர், 

476, பிரைகணக்கெடுக்க, 

ஒருதுண்டு சலவைச் சல்லாவைவிரித்து முகத்தின்மேற்போட்டுமூடி. 

HATCH gs வானச்திழ் சர்இரனைப்பார்க்க, வரிவரியாய்க் கோணககள் செ 

ரீபும், அதில் இதியித்சனையென்றும், பிறையித்தனையென்.றம், ஒவவொ 

ருவரும் பார்த துக்சொள்ளலாம், 

4:77. பித்தளைசாமான்கண்ணாடி.யிலொட்ட, 

காஸ்டிக் சோடா - ௪, காலோபோனிய௰ம் என்னும் ஒர் வகைப்பிசின் 
ஜலம் டு - பாகஙகளாய்ச்சலர்து கொதிக்கவைத்து இதோடு ஜிப்ஸ்ம், 

அல்லது பிளாஸ்டர் பாரிஸ் என்னும் ஒர் வமைச்சுண்ணாம்பும் ளில் பாதி 

யளவுகலந்து ஈன்றாய்ப் பிசைர்துகொண்டிருச்சஅம், இலப்பக்போல் வரும், 

அதை புப3யோகிச்சவும்,
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478. கண்ணாடி.புட் டியைவெட்। ன் 

ஒரு புட்டியிற் குளிர்ர் ச ஜலம்விட்டு அப்புட்டியின் உடலைவிட குறுக 
4 ளவில் ஒரு அங்குல விசாலம் 9 - அங்குலல் கனமுள்ள இரும்புக்கம்பி 

காயத்தை செம்கிறமாய் உலைக்கடத்திற்சாச்சி புட்டியின்மேல் நுழைச்து 
புட்டிக்குள் ளிருக்கும் ஜலம்மட்டத்திம் சமமாய்ப் பிடிக்கவும், அப்புட்டிய 

ம்மட்டத் துக்குச் சரியாய் வெடிக்கவும் ஆரம்பிக்கும்,” ௮ச்தசப்)ச்தைச் கே 

ட்டவுடன் அக்சம்பியை யெடுத்துவிட்டு புட்டியின் மேற்பாஇியையும் ஜாச் 

இ சை பாய்ப் பிரிச்துவிடவும், 

479. பாம்புவிலம்ள. 

சருவரைப் பாம்பு சடி.த்தரோ,த்தில் தன் சிறுநீரிற் சிரங்கைபிடி த்த 

அப்படியே குடித்துவிட, உடனே அவ்விஷமீளும்,  கடியுண்டவனும் பி 

ழைப்பன். மற்ற விஷகாலி ஈஞ்சுவசைகட்கு மிதையுட்கொடுக்கவும் மே Ply 
௪௮.ய) சழூவாமிற்றடவவும் ஈன்மை, 

480, கண்ணாடியைப் பொடிசெய்ய, 

ஒரு சண்ணடிப்பில்லையை நெருப்பில்வைத்து செக்கிறமாய்ச் சூடாக 
சமரொனக் குளிர்ர்தஜலத்திற் ரோயச்சவும், ௮௮ தூள் தாளாய் வெடித்த 

லிடும். அசையரித்துத் தெள்கரி நுண்ணிய தூளைப் பிரித்து வைத்துக் 

கொள்ளவும், மூன் னுருஇியிருக்குங் கண்ணாடியைக் அூ.ரிச துளியாய்க் குளி 

ர்ர்த ஜலத்தில் விழவொட்டாமல் ஒவ்வொரு துளியம் ஜலத்திம் பட்டவட 
ன் வால்முளேச்ச சோழிமுட்டை வடிவா யுருவமையும். ௮இ லொன்றை 

Quigg அதின் மூனையைச் சற்றுடைச்சால் தஇிடொன பெருஞ் சப்சத் 

சோடி வெடிச்ரும, 

481. விசத்இர காகிதப்படம். 

ஒரு டம்லரில் கொஞ்சஞ் ஜலம்விட்டு ௮இிற் கராயமளவுள்ள டொட் 

மலெட்பைச் செவ்மையாயப் பொடி த்துப்போட்டு ௮து ஈன்றாய்ச் சமாந்தபி 

ன் ௮இல் பிரலைத் தோய்த்து ஒரு கா௫ுதத்தில் யானை முதலிய மிருகம், ப் 

கதி, மணித ருருவங்களைத் துடர்ச்சிச்கோ டுடையசாய் வரை, அதுவுல 

ர்ந்சபின் இச்சாதெத்தை உயரச்திற் றொய்சவிட்டு கோடிருக்குமிட த்தில், 

எங்கேயாவது நெருப்புப் பொறியாற் சுடவும், அச்தியானது மெதுவாக உ 

ருவமுழுதம் பற்றிச்கொண்டேபோசலும், அவ்வுருவங்கள் அக்காதெச்தி 
னின்று €ழேவிழும். 

2௨82. எழு:்புபுத்தடம்க. 

எறும்புகள் புத்தானது எவ்விடத்திருச்சறதோ அவ்விடத்திற் கொஞ் 

த மூட்டைச்சாம்பலை அள்செய்து ௮ப்புச்.துசளின்மேற் போட்டுவைக்க 
“அம், அவ்வ களிலுள்சா இறக்கைமுளைத்த எவ்ளிச எறும்புகளும் வெளியி 

12
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னில் வாராது உள்ளேயே யடல்வவிடும், இச்சாம்பல் பாம்புமுசலிய விஷ 
காலிகட்குச்சத் தருவாகும், 

4893. வேறு - டி.ராயில் இங்க, 

அதிச சூடாகிய ஜலத்தில் வெண்காரத்சைக் கரைத்து அதில் ஷெல் 
லாச் சென்பசைச்சேர்ச்து ௮தவுங் கமாந்தபின், ஒரு சட்டைப்பீங்காளிந் 
கொஞ்சம்விட்டு இண்டியன் இங்கையை யராைத்துச் சேர்க்கவும், இதில் 

டி.ராயிங் பேனாவைச் தோய்ச் தெழுதியபின் ௮சை ஆல்கஹால் இராவகத் 

கிம் கழுவிச் சுத்தஞ்செய்ப௩ம், 

484. வேறு - பளபளப் பிற். 

பிரிண்டில் ஆபீஸ் மையில் லவண்டரொண்ணையைவிட்டு ஈன்ராயரைத் 

து பேனாவைச்தொட்டு ஈல்லமெருருகாசசத்சி லெழுதவும், அவ்வெழுத்து 

கள் வெகு பளபளப்பா.பும், சேர்க்சியாயும், விகோசமாயுமுள்ள நல்ல இங்டு 

பாயிருக்கும், 

495. வேறு - கண்ணாடி. இங்கி, 

எவ்விச மெழுகாவ தொன்றை யுருக்கி வேண்டிய கண்ணாடிப் பில்லை 
யின்மேல் ஈன்ளுய்ப்பூ?, அம்மெழு கறுயபின் எழுகவேண்டிய௰ விஷயவ் 

களை ர் கூறாகயே வூசியின்முளை ௮க்கண்ணாடிப் பில்லையைச் ீண்டும்படி.க் 

குக் றி யெழுதி, பேரியம் ஸல்பேட் ௩ - பங்கும், அம்மோனியம் பிளோ 

ராட் ௪ - பங்குமாய் இவைகளை யொரு கரபுட்டியிம் கலச்து இதிலுள்ள 

அம்மோனியங் சலைந்துவிட்டபின், ஷே இராவகம் பால்போலச் சோன் 
றும் வரையில், கர்தகத்திராவகம் போது.மானதுவிட்டு கொஞ்சகேரம் பொ 

முத்து தண்ணீரிற் கழுவிவிடவும், ஜே. கண்ணாடியில் எழுதிய வெழுச்து 
கள் மாத்திரம் ௮ழியாமலிருக்கும், 

ASG. அழியாத இ. 

ஜங்கால்பச்சை ஐ - பங்கு, ஈவாச்சாரம் SI « UR, ராம்பிளாச் த. 

பல்கு, ஜலம் ௮ஷ - பங்குகளாய்ச் சேர்க்கவும், ௮து ஒன்றோடொன்று 

கலந்து சேோர்த்தியான இந்கியாயிருப்பதில், ௮து எழுதுவசற்குமுன் அப்புட் 

ஓயை ஈன்ருப்ச் குலுக்மெபின் னெழுசலும். 

487, மக்னெிஜொலிப்பிங்கி, 

திமுருகபாஷாணம் ஐ - இராம், கருவாப்பட்டைச் தைலம் 75 - ௮] 

வன்சு, இரண்டு மொரு புட்டியிற்போட்டுச் கார்க்குப்பி௫ர்.து ௮ப்புட்டியை 

* சற்று குடேற்ற ௮தி னுள்ளிருக்கு மருர்து வுருகிவிடும், இதிற் பேனா 
வைத்தொட் டெமுஇி அதை இருட்டுவிட்டில் ௮க்காதெ.ச்ரைச் சொண்டு 

2பாய் பார்க்கில் ௮வ்வெழுத்துக எியாவும் ௮க்னிமபமாய்த் 64 ஈறி ஜக 

வலித்திருக்கும்,
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488. இலைஈரம்பெடுக்க. 

ஒரு குவாட்டு ஈம்ல சலச்தில் ஒரு தேக்சாண்டி @Correore. gu 
உம்மிபாட்டு ௮௦ இலைரழைசளை அழுத்திவைத்து ௪-மணிகேரம் பொ 
2 த்ளாரியபீன்னேடுத்து அடை களை ஈல்லசலக்இற் கழுவி சாசுகள்படாமல் 

லெப்.பலில் உலாவைத்தால் அவ்விலைகளின்சழைசளெல்லாம்போய்வெறும் 

, ம்புகள் மாத்இர மீருக்குங் ஆனாலிதையே அச்சிடிவதுமுண்டு, அல்ல 

A அல்லாகூண்டி மூ.சலியலை செய்வதுடன் இன்னும் ௮பிரோச்சை அமை 
ட்பது5 முண்டு, 

489 புனயிாறிப்பொரிபா.., 

மழைசாலச்இல் ஒரு சற சஈப்பூனையைப் பிடித்து ரோமங்கட் செதி 

ஈம் வால்புதமிருகஅ தலைப்பு சையினாற்றடலி விசையா யுருவிவர, ௮ம் 

உபிரகளில் னெ சாாமுண் ரத சொருப்பட் போரிகள் பர்க்கும். இன்னு மி 

ிலிருகநு ப$பல பிர சச் செய்வ நமூண்டு, 

490 கடிமம் ககர, 

ஒழுப3சம் வாயு? மர்பொருபககம் வாயில்லா? கண்ணாடிக் குழை 

யைப் பட்டுதயணியின்2 மற் றெப்சது நெருப்புப் பாக்கும்போது அதை ஒ 

௫ கடி ஈத்துண்டின் டச்கத்தில் வைக்க அக்கடி சம் ௮ரைர்துக்சொண்டே 

வச இரருழையி வொட்டிக்சொள்ளும், 

491. கடித மிழுக்க. 

கொள்சஞ் 8. மெழுகு எடுத்துத் தீயிற்காச்? கொம்புபோலாக ௮ 

தைக் கை£ீண்டாக் சம்பூரியின்மேற்றேய்த்து நெருப்புப் பரச்கும்போது 

மி) கழகம் ண்டைலைக், அது ஈகர்ச் துவர் தொட்டிக்கொள் ளம், 

492. அவித்தகண்டோட. 

ர சரிசஸாஃக பாண்டச்தில் ச் -டு - ரண்டுகளை உயிரோடுவிடுத 

ப அவிரிமதாஞாம் ரசிவாமோனியாக எளைப்போட்டு சொஞ்சர் தண்ணீர் 

ிட்டுப்பிசரிவி.. அது ௪ பசுசாரிபைப் பாலிருக்கும், ௮தைச் காட்டிய 

“ஸ் அரஈண்டுசளை வெளியிலெடுகது வேவவேரறாய்விட, அவைகள் பரபசெ 

ன்£்ா பா ப்பெர்சள் பிரிப்பார்கள் 

493. மஞ்சள் தீபம், 

Git rn Gar Regma sg விசவிசென்றிருக்குஞ் சாராயத்தில் உப் 

Yous, ரா போட்டி அச்சாராயச்சைக் கொளுத்திவிட்டால் வீடெல்லாம் மஞ் 

சளாகட ப. கா௫ிககும், அப்பொழுது மனிசருடைய முகமெல்லாம் ஒரு 
மாரி முரமாசத் செரிபும, 

394 இரும்பிழ் பொன்கிலிட்டிட. 
ரட்ட ரை. நப்சோம்ம்டிம் சொஞ்சக் தண்ணீர்விட்டுப் பளிக்குப 

ண்ணின IRS இரும்புமுப்புகளை அதிற்றோய்சது உடனேஎடு சதவ
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டு மறுபடிபும் குளிர்ச தண்ணீரிற் ரோய்ச்ச, ௮திலுயர்ர்த பொன்டுலிட்டா 

னது ஈன்றாய்ப் படி.6.துவிடும், 

௧95. பலவர்ணங்காட்ட. 

லஸ்தர்சளின்€ீழ் தொங்கவிட்டிருக்கும் கண்ணாடித் துண்டில் ஒன்றை 
யெடுத்து அதைச் சூரியன் முன்பிடிச்ச அந்தரஸ்மிப்பட்டலீட்டின் சுவரெல் 

லாம் பொட்டு பொட்டாக பஞ்சவர்ணங்களாய்ச் தோன்றும், அசை எப்ப 
od திருப்பினாலும் அப்படி, யெல்லாம் திரும்பும், 

496, இரும்பொட்டா இருக்க, 

வண்டிசக்சாப் புறத்திலுள்ள சுற்றளவு இரும்புச்சட்டச்தைப் பூமியில் 

வைச்து விரட்டியினாற் புடம்போட் டெரி.பும்போது அதில் ஒரு றுதுண் 

டு பித்தளையைப்போட்டுவைக்க, அவ்விரும்பு சட்டத்தைக் கொல்லன் இரு 
முனைகவே.பும் பற்றவைச்கும்போது ௮து ஒன்றிற்கொன்று ஒட்டாது வெவ் 

வேராக ரானிருக்கும். மற.படி.பும் அதை வேறு புடமிட்டெரித்து முன் 

போல பொருர்சச்செய்ய ஒட்டிக்கொள்ளும். 

&97. காற்றில் விளக்கவியாஇருக்க. 

மெல்லீசுசந்தைத் துணியில்உப்பு ச். தாளைப்போட்டு எவ்வித எண்ணையா 
வலுஞ்சரி விட்டுச்கொளுச்தி வெளிப்புறத்தில் வைக்க, எவ்வித காற்றடித்தா 

லும் ௮வ்விளக்கவியாது வாயினால் ஊ.இனாலும் நிழ்சாது, 

408. மறைவீ செய்ய. 

ஜ்யாபர் எடுத்த கைட்ரோ முரிமயடிக் இராவகத்திற் கலர்து கொஞ் 

ர சலம்விட்டுக் கன ரத்துப் பேனாவிற்றொ ட்டுக் கடி.சச்தி லெழுஇப்பார்த் 

தால் எழுத்சொன்றுர் செரியாது, அர்கடிசச்சை அடுப்பின் அனலிற் சாச் 

சிப் பார்கீகப் பச்சையிங்கயினா லெழுதியதைப்போற் றெரியம், ௮ச்சாசெங் 

குளிரக் குளிர எழுத்துகளு மரைர் தவிடும், 

499. Susan, 

HS சிறிய தவளைக்குஞ்சுகள் சண்ணீர்குட்டையைவிட்டு மேடேறி 
வர்.து மேய்வதில் ௪-௫ - பிடித்துவந்து முன்போற் சல்லாவிற்பரப்பி ap 
நியாகத் இரித்து நெய்யில் விளக்கேம்2, வீடெங்குர் சண்ணீருற்றி குளிர்ச் 
சியாய் வைத்திருப்பதுபோற் றோன்றும், 

500. குளிசம் குதிக்க, 

எவ்வித லோசங்களிலாவ.து ஒரு சாயிச்சைச்செய்து அதில் பாதரச) 

தைவிட்டு மூடிச் ச் ல்லாமற் பொருத்தி அதையெடுத்து நெருப்பின்மேத் 

போடச் சற்றுசேரச்ரிற்மகல்லாம் ௮க்குளிசமானது சணல் பொறுச்சமாட் 

டாமல் மேலெழும்பிச் £ழே குதிச்கும், எத்தனை விசைபோட்டாலும் ௮ப் 
பழி.தான் யெடறும், 

கலிபுசமாராட்டமென்னும் சண்கட்டுவித்சைகள் 

முற்றிற்று.



மூட்டுப் பூச்சிகள் 'தசியுமியத்திரம். 
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இஃது செழமணவை சத்திரகவ தேளேர்க்ரநாக பண்டிக ரிய ரிடத 
அ௮ங்கரணியாசம், சாணியாசம், ரியாசம், மவு ரிமார பற டட இரிடா 

மர்திரோச்சாட்டணஞ்செய்து, ப/மா.புசமாய் வெள்ப் படா Beep Bey 9 5 

நிர்ூல வியர் தரமானள ந வாக்குவோர்கள சந2சசமின்றி, சாங்ரள் வூச் 

இடும் ஒவவொரு வீடுரரின் அறைகடர்லு ர் அம்பு தூசுகளை £ன்றாய் வீ 

எச் சுவர்முபலிய சா பான்களைச் ௪ச்சப் டு, ௮௫ கொஞ்சம் பெருக் 

காயத்சைச் சண்ணீரிம் களா 1 €ோோமேல் முழுதுர் ெளித்ு, இவவியர் 

இரங்கள் ௩-க்குர் தாடககாட்டி, வாசாபடியராகல் க - பக்கம்விட்டு மற்ற 

ஈட-பக்கம் ௩-இயர் இரவே சுவர்கரின்மீம லிம்மாதிரி மாச்தியொட்டி. 

வும், அஙகுள்ள மூட்டுப்பூச்சிச/ள் ௩. - சினத்துள் வழிந்தோடி. விலூவிடும், 

இதைசீ லெ அ௮மச்சியஈ் திரசாலைசலைவர் இவயாறு இவவியஈ்திர தசைப் 

பதிப்..ச்ற விற்பனைசெய்துவர்ததில், ௮து யாவர்க்கும் பயணின்றி மூட்டுப் 

பூச்சிச ளொன்டேனும் விலகாமையால், இஉவியர்இரச்தை வாங்கெஉர்கள் 

வியர்த்தமெனக்கருதி, கெகுவா யவர்களை வைவ இஞுல் விற்பவர் வெட்டு, 

இசை பிறாசட்டீயாது மற தலிச்அ, விற்பனை செய்வதை Gury)? gale 

ன ராதலால், இம்மாதிரி வேரொருஉரிடம் உாங்குவது வீயா? சமேயாம், 
இதையே பாலக்கரக மூசலியதமகும், பச1௬ பீடிக வச்சு , பய்ரஃசெடி - 

கொடி *காய்-சனி-வெற்றிலைத்கோட்டம் - முசலியில், பூச்சிகள்-புழக கள 

பிழுசச்சதற்குக் குளிசமாடி&் கட்டிட, பாவும் விலகி விரைவீல் 79% ஆ விஷம் 

இவை வேண்டுவோர்கள் எமதிடத் இலும், சென்னை-சூளை அஷ்டபுஜர் 

தெருவு 33-வது இருகத்தில் இச்தூலாிிரியர் செ, 9, தேவயோதிரசாசபண் 

sh. sg Bay இசோடு இன்னுஞ்சில I SOOTY S$ FEAST பெறலாம், 

இ ]யக்இசம் ௩. - க்கு ௮௭ ஏ, வெளியூரார்க்கு ௮ணா ௧ 

இசி. ாங்குபவர்ச்கு, ௧0. க்கு 5. செட்டு பரிசளிச்சப்படும்,


