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முழுக்க முழுக்க ஒரு வீட்டுக்குள் நடக்கும் ஆவி கதை.

சன்டிவியில் ஒளிபரப்பான மர்மதேசம், சிதம்பர ரகசியம், ருத்ரவீணை போன்ற
தொடர்களை இயக்கி புகழ் பெற்ற சின்னத்திரை இயக்குனர் நாகா இயக்கியிருக்கும்
முதல் பெரியதிரை படம்தான் இந்த "ஆனந்தபுரத்து வீடு".

நாயகன் நந்தாவின் சிறு வயதில் அவருடைய அப்பாவும், அம்மாவும் கார் விபத்து
ஒன்றில் இறந்து விடுகிறார்கள். இதனால் தனது கிராமத்தை விட்டு சென்னையில்
வாழ்ந்துவரும் நந்தா, தனது தொழிலில் ஏற்பட்ட கடன் சுமையால் தன் மனைவி,
குழந்தையுடன் தனது கிராமத்தில் இருக்கும் தம் பெற்றோர்கள் வாழ்ந்த தனது சொந்த
வீட்டிற்கு வருகிறார். ஆனந்தவிலாஸ் என்ற பெயருடைய அந்த வீடு, ஒரு பெரிய பழைய
காலத்து பங்களாவாக இருக்கிறது. வீட்டுக்குள் நுழையும் போதே ஒரு பயத்துடன்
நுழைகிறார் சாயாசிங். ஆனால் இவருடைய சிறு வயது மகன், அந்த வீட்டுக்குள் எந்த
பயம் இல்லாமல் சுற்றி வர ஆரம்பிக்கிறான். இன்னும் பேச வராத இவனுக்கு மட்டும்
அந்த வீட்டில் நடக்கும் சில விஷயங்கள் தெரியவருகின்றன.

அந்த வீட்டில் இறந்துபோன நந்தாவின் அப்பா, அம்மா ஆகியோரது ஆவிகள்
வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறது. அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆவிகள் நந்தாவின்
ஐந்து வயது பிள்ளையின் கண்களுக்கு தெரிய, பிறகு நந்தாவின் மனைவி சாயாசிங், நந்தா
என அனைவருக்கும் காட்சியளிக்கிறது. இந்த ஆவிகளால் நந்தாவின் குடும்பத்திற்கு
என்ன நிகழ்கிறது என்ற முடிவை திகில் படங்களுக்கு உண்டான பார்முலாவில் இருந்து
முற்றிலும் விலகி குழந்தைகளும் பார்க்கக்கூடிய விதத்தில் சொல்லியிருப்பதே
ஆனந்தபுரத்து வீட்டின் மீதிக் கதை.

கடனில் சிக்கித் தவிக்கும் இளம் தொழிலதிபராகவும், அப்பா - அம்மா ஆவிகளை பார்த்து
முதலில் பயந்து பின், பாசம் காட்டும் மகனாகவும் நந்தா, நச்சென்று நடித்திருக்கிறார்.
முந்தைய படங்களை விட இதில் நடிப்பில் மிளிரும் அவருக்கு, இதன் பிறகாவது
தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் கிடைத்தால் சரி!

நடுத்தர இளம் மனைவி கேரக்டருக்கு எப்போதும்போல சாயாசிங் சரியான சாய்ஸ்.
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கதவை பூட்டினால் மயக்கம் வரும் என்ற கிளீனோபோபியா வியாதியால் அவதிப்படும்
பெண்ணாகவும், அன்பான அம்மாவாகவும், கணவன் கலங்கும்போது
தாங்கிப்பிடிக்கும் மனைவியாகவும் வாழ்ந்திருக்கிறார். ஆவிக்கும்
கணவனுக்குமிடையில் தவிக்கிற தவிப்பில் மனதை கனக்க வைக்கிறார். இவர்களின்
மகனாக நடித்திருக்கும் ஆர்யன் அதிகம் கவர்கிறார். பேசாமலேயே அனைத்து
உணர்வுகளையும் அழகாக வெளிப்படுத்தி ஆச்சரியப்பட வைக்கிறான்.

லேண்ட் புரோக்கர் ரத்தினமாக கணேஷ்பாபு. ஆவிகள் இருப்பதை அறியாமலே இவரும்
இவர் கூட்டி வரும் அண்ணாச்சியும் வீடு பார்க்காமல் பாதியில் பிடிக்கிற ஓட்டம்
இருக்கிறதே, வீடு வந்து சேர்கிற வரை நமக்கு தொடர்கிறது சிரிப்பு. நண்பன் நந்தாவை
தன் கண்ணெதிரிலேயே சிலர் மிரட்டுவது பொறுக்காமல் "வெளியூர்க்காரன் அடிக்க
வர்றதா" என்று பாய்வதும் சரியான டச்சிங்.

அந்த குழந்தை ஆர்யனின் முகபாவங்கள் தனி போட்டோ கேலரியாகவே மனதில் பதிகிறது.
அந்த மலர்ந்த முகத்தில் ஆயிரமாயிரம் அசகாய முகபாவனைகள். இந்த பேரனுக்காக
தாத்தா பாட்டி ஆவிகளின் பாசப்பிணைப்பும் மிகச் சரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
இன்னும் ஒரு முக்கிய கேரக்டர் கலைராணி. முதல் காட்சியிலேயே ஆவிகளின் மகிமையை
புரிந்து கொள்கிற இவர் அப்புறம் ஏன் பயந்து ஓட வேண்டும்?

படத்தில் பாடல்களுக்கு முக்கியத்துவமில்லை என்றாலும் பின்னணி இசையில்
நிறைவை தந்திருக்கிறார் ரமேஷ் கிருஷ்ணா. நல்ல ஆவி என்பதால் அருண்மணி பழனியின்
ஒளிப்பதிவில் மெனக்கெடல் இல்லை.

படத்திற்கு கிராபிக்ஸ் காட்சிகள்தான் பலம் சேர்க்கின்றன. சில காட்சிகளில் கிராபிக்ஸ்
என்பது எளிதில் தெரிந்து விடுகிறது. அந்தரத்தில் தொங்குவது, பெட்ஷீட் தானாக
மேலே போவது போன்ற காட்சிகளில் கம்பி கட்டி தூக்குவதை சாதாரண ரசிகரும் புரிந்து
கொள்வார்கள். ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே கதை நடப்பதால் கொஞ்சம் அலுப்புத்
தட்டவே செய்கிறது.

ஒரு பழங்கால வீடு, நாலைந்து கேரக்டர்கள், கொஞ்சம் கிராபிக்ஸ் இவற்றை வைத்துக்
கொண்டு போரடிக்காத ஒரு படத்தை கொடுத்ததில் இயக்குனர் நாகா நம்பிக்கையான
வரவு. ஆனாலும் காட்சி அமைப்புகளில், சீரியல் வாசனை. சின்னத்திரையில் அதிகமாக
பயமுறுத்திய இயக்குனர் நாகா பெரிய திரையில் அவ்வளவாக பயமுறுத்தவில்லை.
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