
מאהאגירי 

סיפורו של פיל 
 

כתב המלאטא 

צייר פולק ביסוואס 
 



מאהאגירי היה פיל ענק. הוא היה כה גדול 

שילדים פחדו להתקרב אליו.  

 



הוא היה שייך לסוחר עשיר שקיבל כסף רב תמורת 

עבודתו של מאהאגירי.  
 



לעתים קרובות מאהאגירי נשלח ליער כדי לשאת בולי 

עץ כבדים ממקום למקום. 
 



כאשר התקיימה חתונה מאהאגירי נשא  

את החתן לביתה של הכלה. 

 



לתהלוכות המקדש מאהאגירי 

נשלח לצעוד בראש. 
 



יום אחד אנשי הכפר החליטו להכין חגיגה במקדש. 

לחגיגה דרוש היה דגל. במקדש היה כבר דגל, אך תורן 

מתאים לא היה. 

 



הכפריים יצאו ליער וכרתו 

עץ טיק גבוה. 
 



הם הכינו תורן מגזע העץ. 
 



התורן היה ארוך וכבד מאוד, והכפריים לא יכלו לשאת אותו 

בעצמם. הם הביאו את מאהאגירי והפיל נשא את התורן למקדש. 
 



לפני המקדש נחפר בור עמוק 

והכפריים רצו שמאהאגירי יכניס 

את התורן לבור. 
 



מאהאגירי הביא את התורן 

עד הבור, אבל אז עצר 

ופנה משם. 
 



המאהוט, הנהג של 

מאהאגירי, ציווה לו להכניס 

את התורן לבור, אך 

מאהאגירי לא זז. המאהוט 

אמר לו שוב ושוב לעשות 

זאת, אבל מאהאגירי סירב. 
 



המהוט היכה למאהאגירי במקל 

קשה. 

אבל מאהאגירי עמד בלי לנוע.  

המאהוט הרביץ לו עד שהמקל 

נשבר. 
 



האנשים סביב כעסו. הם צעקו על 

המאהוט ואמרו שהוא לא יודע 

לנהוג פילים. 
 



המאהוט כעס. הוא הוציא סכין, 

ודקר מספר פעמים את מאהאגירי 

בצווארו ואמר "עכשיו תעשה מה 

שאני אומר לך!" 

למאהאגירי כאב מאוד. בכעס רב 

הוא זרק את התורן הגדול. 
 



הוא צעק וניער את עצמו. המאהוט נפל לארץ. 

האנשים מסביב נבהלו. חשבו שמאהאגירי השתגע. 
 



כולם התרחקו מהמקום. מאהאגירי 

נשאר לבד. הוא ניגש לבור, כרע על 

ברכיים ואז הכניס לבור את החדק 

הארוך שלו. 
 



הוא הוציא דבר מה מהבור 

ושם אותו על הארץ.  

זה היה חתול! 

חתול שהסתתר בבור. 
 



הכפריים הביטו על מאהאגירי מרחוק. הם הבינו 

עכשיו מדוע הוא סירב פקודה. הפיל הגדול לא רצה 

לפגוע בחתול קטן. 

הכפריים רצו אליו בקריאות שמחה. 
 



אז מאהאגירי הרים את התורן, שם אותו בבור והחזיק 

בחדקו, כדי שהאנשים יוכלו למלא את הבור ולחזק את 

התורן. 
 



כולם ליטפו את 

מאהאגירי באהבה 

וחיבה. הביאו לו 

ממתקים ופרי. 

הצטערו שפגעו בו. 
 



מאז נעשה מאהאגירי לחיית מחמד של הכפר. 

ילדים אהבו אותו וכשבעליו הרשה להם לרכב על 

גבו של מאהאגירי, השמחה הייתה גדולה ללא 

שיעור. 
 



 


