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όλήκημον (sic) καϊ κάμνει τά φύλλα τον ώσάν ρεβίθι. Kol νά το έβγάλης τήν Δευ-
τέρα εις τήν πρώτην ώρα, όταν χαράζη ή μέρα. Καϊ νά πής πρώτα τον δρκισμόν
τής σελήνης τρεις φορές· εΐτα νά τήν έβγάλης μέ τήν ρίζαν δμου. Καί έχει το βο-
τάνι αυτό ένέργειαν τοιαύτη. Νά βάλης άπό τήν κορυφήν τοντουνοϋ τοϋ βοτανίου
μέσα είς κεφαλήν πετεινού καϊ νά τό κρατής άπάνω σου. Καί εΐ τι πράγμα γυ-
ρεύεις καϊ θέλεις γίνεται ό λόγος σου. Καϊ εΐ τι πραγματεία πράξεις, όλη κέρδος σέ
φέρει[ν]. Τά δέ δροσερά/ ν] της φύλλα σμίξας μετά χρυσίου καϊ άργύρον, μεγάλως
χαρής. Και βάσταξέ το σιμά σου και κάμνε τά αυτά εις αϋξηαιν τής σελήνης, διά
νά ανξάνη τό πράγμα σον, νά γίνεται τό ολίγον πολύ· καί γίνεσαι καί κυρός πολ-
λών πραγμάτων. Τά δέ ψημέ(να) της φύλλα βάλε είς τοϋ εχθρού σον τά ασπρα
καϊ είς τόν βίον τον καϊ σκορπά καϊ χάνει τα. Είδέ και θέλεις πάλε νά έρθη ό
βίος του, δόσε τον καί άπό τά δροσερά φύλλα νά φάγη καϊ έρχεται δ βίος του πά-
λαν εις προκοπήν. Και πάλιν αυτό τό βοτάνιν [αύτό] νά τό βάλης σέ άργνριον σέ
κόρφον έχων εύκαιρίαν καί εϋρης αν τόν δόκιμος χρυσίου και άργυρίου.

100. » Τοΰ "Αρη θεοΰ tô βοτάνι.

'Εστίν δ πεντασίτης- λέγεται και άκινάκης. Καϊ νά τό έβγάλης μέρα Τρίτη,
τήν πρώτην όίραν, όταν χαράζη ή μέρα. Πρώτα νά πής τόν δρκισμόν τοϋ "Αρη
τρεις φορές. Εΐτα να τό έβγάλης μέ τήν ρίζαν. Και όποιος άνθρωπος βαστά άπό
εχθρούς και ληστάς και άβάνηδες δέν φοβάται όπου καϊ αν πάγη. Καϊ πάλιν ξέ-
ρανε τά φύλλα του και τρίψον ώς άλεύρι και δός άνθρώπου όπου χύνει αίμα άπό
τήν μύτην ή έκ τοϋ σώματος. "Ας τό ρουφήση μέ αυγό καϊ τόν κοπάζει τό αΐμα.
Εί δέ βαστάζει άπό τήν ρίζαν του άπάνω σον (sic), όλοι οί άνθρωποι τόν ζη-
λεύουν.

[ σελ. 151 ]

101. » Τοΰ Έρμη τό βοτάνι·

'Εστίν τό πενταδάκτυλον, ήγουν πέντι βάλον, καϊ άλλοι τό Αεν τον Χριστού
τό χέρι. Καί έβγαλον αύτό ημέρα Τετάρτη είς τήν πρώτην ώρα όταν χαράζη ή
μέρα. Πρώτον νά είπής τόν δρκισμόν τρεις φορές. Εΐτα νά τό έβγάλης μέ τήν ρί-
ζαν. Καϊ έχει ενέργειαν τοιαύτην. "Επαρον τά ανθη καϊ τόν καρπόν αύτοϋ και τύ-
λιξον αυτά μέ ήμερης γάτας καρδίαν καί βάστα το άπάνω σου καϊ σέ αγαπούν πάν-
τες, βασιλείς καϊ άρχοντες il και εΐ τι κάμνεις δέν σέ άγροικά, μηδέ σκυλϊ σέ γαυγί-
ζει καθόλου. Τά φύλλα του ξήρανέ τα καί ενωσον αντά μέ έλαιον καϊ άλειφε πά-
σαν πληγήν καϊ υγιαίνει. Καϊ είς σέ ματόπονον άλειφόμενα ωφελεί. Εί δέ φάγη άπό
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τήν ρίζαν αντον πασαν νόσον καί κακόν διώχνεται άπ' αυτόν. Καί όταν πονή αν-
θρωπον τά χέρια του καί τά ποδάριά τον, ας βράση τά φύλλα του καί ας τά λούση
και υγιαίνουν.

103. » Γράψον τούτους τούς χαρακτήρας καί βάστα τους και δέν φοβάσαι
αίφνίδιον θάνατον μηδέ τους εχθρούς σου, μήτε ξύλον, μήτε θάλασσαν, μήτε πο-
ταμόν, μήτε πνεύματα άκάθαρτα.
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104. » Περι νά μήν φοβάσαι όπου αν νπάγης, καν τε αν δρας καν γυναίκα.

I σελ. 152 ]

105. » Προσευχή τοΰ άγιου Γρηγορίου τοΰ θαυματουργού.

Έν τω δοθήναι με, Δέσποτα Κύριε ήμών 'Ιησού Χριστέ δ Θεός ημών και
τών Πατέρων έπάκονσέ μου τοΰ δούλου σου τοΰ ταπεινού Γρηγορίου καί δεϊξον
μοι τού [ς] αγγέλου/ς] τοΰ έχοντος τήν έξουσίαν ήμέραν τε καί νύκτα. Καί είσήκουσεν
αυτόν Κύριος δ Θεός καί εστειλεν τόν αγγελον αυτού Μιχαήλ καί εΐπεν αυτόν :
Χαίροις εν Κυρίφ, Γρηγόριε θεράπον Χριστού, ότι έστειλέ με Κύριος II τοΰ δεΐξαι
σοι τούς αγγέλους τής εξουσίας τής ειρήνης πρός ώφέλειαν τών ανθρώπων. Καί δ
μέγας Iρηγόριος : Έπάκουσόν μου, Κύριε, τοΰ άμαρταιλού καί δεϊξον μοι τήν άγ-
γελικήν βοήϋειαν. Καί εΐπεν δ άρχων Μιχαήλ : Ό άγγελος δ έχων τήν έξουσίαν
τών ορέων καλείται τό όνομα αυτού Σα ρ à σαήλ, καί εΐ τις περιπατεί είς τά δρη επι-
καλείται αυτόν καί ον φοβείται. Ο άγγελος οίκον δ έχων τήν έξουσίαν καλείται
' Αφεμεήλ καί γράιρον τό όνομα αυτού στανρόν καί σώζει σε. Ό άγγελος τοΰ ρίγος
πυρετού καλείται Σαμαήλ καί γράψον τό όνομα αυτού και ού φοβείσαι· να τό βα-
στάς καθαρός. Ό άγγελος ύπνου καλείται ΊΤσήλ καί γράψον τό όνομα αυτού είς
φύλλον ελαίας καί θές το άπάνου είς εκείνον δπού δέν ύπνοι καί κοιμάται. Ό άγγε-
λος τής ειρήνης καί τής χαράς καλείται Άγαθοήλ καί γράψον τό όνομα αντού είς
χαρτίν και ας τό βαστάει κρνφίως καί ού φοβείται ποτέ καί καθαρός. Ό άγγελος
τής αστραπής καλείται Έμιήλ, καί γράψον τό όνομα αυτού είς χαρτίν καί κράτεί
αύτό καί ού φοβείσαι.

106. » "Ετερον δια τήν θέρμην,

Νά γράψης τά τροπάρια τοΰ τιμίου Προδρόμον : Μνήμη δίκαιον μετ' εγκω-
μίων. 'Έτερον : Έκ γης άνατείλασα ή τον Προδρόμον κεφαλή. Έτερον : Ώς θείον
θησαύρισμα έγκεκρνμμένον τή γή. Καί γράφεις καί τούτο : Τίμιε Ιωάννη ΙΙροφήτα
καί Πρόδρομε καί βαπτιστά τον Χριστού, ή τιμία σον κάρα έπί πίνακος κειμένη, ώς
κύργιος (sic) τις άααμένη, ίδέ τριταίος, τεταρταϊος, καθη(με)ρινός, φύγε ραμά από
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τον δοϋλον τον Θεοΰ τάδε. Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβον Θεοΰ, άμήν,
Ήλί,Ήλί, λα μα σαβαγθανή, τ ουτέστι, Θεέ μον, Θεέ μον, ϊνατϊ μέ έγκατέλιπες;

[ σελ. 350 ]

107. » Περί όταν κατουριέται κάνεις εις τό στρώμα.

"Επαρε τήν φούσκαν τον χοίρον, κάμε την σκόνη και πίνε την μέ άγιασμα■

[ σελ. 423 ]

108. » Διάγνωσις υδάτων.

Γίνωσκε δέ καί τοΰτο, ότι όταν έχη τό φεγγάς>ι ήμέρας 7 τά νερά είναι άδύ-
ναμα καί είναι πολλή ξέρη καί κρατούν έ'ως τάς 10. Καί άπό τές 10 τον φεγγα-
ριού αρχίζουν τά νερά νά άβγατίζουν έ'ως τάς 19. Καί άπό τές 19 έ'ως τάς 21 πά-
λιν τά νερά όλιγοστεύουν καί είναι ξέρη έ'ως τάς 24. Καί άπό τάς 24 άβγατίζουν
πάλιν τά νερά έως νά πάρη γύρισιν τό φεγγάρι. Καί οΰτως νά γινώσκη τινάς διά
τά νερά.

[ σελ. 428 ]

109. » Πρόγνωσις τοΰ ανθρώπου όπου είναι άρρωστος.

Μάθε πότε έπεσεν δ άρρωστος καί νά λογαριάσης πόσες ήμερες έχει τό φεγ-
γάρι καί ΐδε καί τό όνομα τοΰ αρρώστου ορθογραφία, πόσα στοιχεία έχει. Ίδέ καί
τοΰ ηλίου τόν κύκλον, πόσον έστί καί τά στοιχεία τοΰ ονόματος τοΰ άρρα')στου καί
λογάριασέ τα όλα άντάμα καί έβγαλε όλα τά τριάντα. Καί δσα άπομείνουν τήρησον
έν τω όργάνφ. Καί ει μέν εϋρης έκ τών υπέργειων άνω, ζήσεται· ει δέ εϋρης κάτω
κινδυνεύει.
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[ σελ. 457 ]

110. » Για νά μήν σκοτωθή γυναίκα.

"Επαρε βάτου ρίζαν και κυμίνον ρίζαν καί μολόχας ρίζαν και δέσε τα εις
παννίν και κρέμασε τα είς τόν τράχηλόν της, διά νά μήν σκοτωθή, μόνον να γέν-
νηση καλά.

111. "Ετερον.

"Επαρε κερί καί κόπρον από φοράδας καί ζνμωσέ τα όμάδι και ας τά βα-
ατάη ή γυναίκα άπάνου της καί δέν φοβάται νά σκοτώση τό παιδί.

[ σελ. 458 ]

112. » Περί ανεμοπύρωμα.

Γράψε έτοΰτο τό τροπάριον : 'Ανέβηκε Μωυσής έπι στήλης οίκος φϋοροποιοϋν λν-
τήριον και Ιοβόλου δήγματος και τύπω ξύλω II σταυρόν τόν πρός γής συρόμενον
όφιν προσέδησε ν εγκάρσιον έν τού τω Θριαμβενσας τό πήμα~ διό Χριστφ ασωμεν τω
Θεφ ήμών, ότι δεδόξασται. Καί ώσάν τό γράψης, διάβασε το τρεις φορές καί βάλε
νερόν μέσα εις ένα αγγείο νά αναλύσουν τά γράμματα. 'Επειτα βάλε ψίχα ψωμίον
μέσα είς τό νερόν καί ανάδεψε το καί βάλ' το άπάνω είς τό ανεμοπύρωμα και
δέσε το, καί Θεού οικονομία υγιαίνει.

113. » Περί πόνου ποδαρίου-

Έτοντον τόν ψαλμόν τόν έβδομηκοστόν τέταρτον, νά βάλης ενα ποτήρι κρασί
γεμάτο και νά τό διαβάσης άνάνω είς τό γυαλί οπού έχει τό κρασί τρεις βολές καί
τότε νά τό πιής. Καί όσον κρασί καί αν πιής έκείνην τήν ημέρα δέν μεθάς.
'Ιδού ούτως καί δ ψαλμός ·' Έλομολογηθά σοι (sic) ό θεός, έξομολογησόμεϋά σοι
καί έπικαλεσόμεθα.

[ σελ. 459 ]

114. » Περί όποιος πέφτει με γυναίκα δια νά μήν έγγαστρωθή.

"Οταν ό άνδρας πηγαίνη είς γυναίκα, ας βαστάει άπάνω του ένα βότανον τό
όποιον είναι εκείνο οπού ασπρίζουν τόν χαλβά καί ονοματίζεται χαλβάνι. Καί ας
βαστάει καί ή γνναίκα καί δέν έγγαστρώνεται.
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