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स भ सूची 

नेपाली 

 

१. अिधकारी रेशराज, ह रहर िघिमरे, (चौ सं िव सं २०६०) नेपाली समाज र सं ृ ित, िव ाथ  पु क 

भ ार, भोटािहटी, काठमाडौ।ँ  

२. अिधकारी, हेमा राज, (पुनमु ण, चतुथ सं २०६८) योगा क नेपाली श कोश, िव ाथ  काशन, 

काठमाडौ।ँ 

३. आचाय, गोिव  ( . सं. िव.सं. २०६३) रा ी लोकसािह , पैरवी काशन, ब  िनदशक पदम 

िसवाकोटी। 

४. चापागाईँ नरे , (  सं २०६७) नेपाली श भ ार, ाम पु क भ ार, काठमाडौ।ँ 

५. चेमजोङ ईमानिसंह, (िव सं २०२६) ला चा-नेपाली अङ् ेजी श कोश, ने रा  , काठमाडौ।ँ 

६. िछ र , जी (१९७१) ला चे जाितको सङ् ि  प रचय, ाम दस दािजिलङ। 

७. ढँुगाना रामच  (छैटौ ंसं  २०६८) संि  नेपाली कोश,स ा. साझा काशन। 

८. तकिनलमू, िनमा (१९६८) ले चा जाितको उ ि  औ सृ  टको एक झ ो, दािजिलङ, ाम दस। 

९. थापा, धमराज (  सं िव सं १९८५) हंसपुरे सुवेदी, नेपाली लोकसािह को िववेचना, पा म िववेचना 

के  काठमाडौ।ँ 
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१०. नेपाल घन ाम, किवता लामा (सन् २००६)उ मा िमक नेपाली ाकरण र रचना, एकता बु  

हाउस, िसलगढी, प  चम बङ् गाल। 

११. नेपाली बृहत् श कोश (आठौ ंसं. िव सं २०६८) ने रा   ा छापाखाना, काठमाडौ।ँ 

१२. नेपाल, बस कुमार (िव सं २०६८) श ाथ नेपाली श सागर, काठमाडौ।ँ 

१३. पराजुली, कृ साद (िव सं २०६९) नेपाली उखान र गाउँखाने कथा, र  न पु क भ ार काठमाडौ,ँ 

नेपाल। 

१४. पराजुली, मोतीलाल र जीवे  िगरी, (िव सं २०६८)  नेपाली लोकसािह को परेखा, साझा काशन। 

१५. पोखरेल बालकृ  (िव सं २०५५) खस जाितको इितहास, उदा  अनुस ान अड् डी, िवराटनगर। 

१६. पोखरेल, बालकृ  (िव सं २०५५) रा भाषा, साझा काशन काठमाडौ।ँ 

१७. पौ ाल, िशव साद (िव सं २०६१) नेपाली टु ाह को सव ण र िव ेषण, ीमती सुशीला पौ ाल, 

वदघाट। 

१८. धान, बाबुलाल (िव स २०५६) र  न नेपाली श कोश, र  न पु क भ ार, काठमाडौ।ँ 

१९. धान, कुमार(दो सं २०१०)  पिहलो हर, साझा काशन, पुलचोक लिलतपुर। 

२०. धान, पारसमिण (सन् १९६९) िटपन-टापन, ( थम ख ) भा ल ी काशन, कालेबुङ।  

२१. धान, पारसमिण (सन् १९६०) नेपाली मुहावरा, पी एम धान ए  स ् काशक र पु क िव े ता, 

कालेबुङ।  

२२. भट् टराई , रोिहणी साद (िव सं २०३३) बृहद् नेपाली ाकरण, ने रा  , कमलादी काठमाडौ।ँ 
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२३. भाउप ी (  सं २०६०) आधुिनक नेपाली हा ङ् , ने रा  , कमलादी काठमाडौ।ँ  

२४. रे ी, चूडामिण (दो सं २०५७) नेपाली टु ाह को  अ यन, जुही काशन, झापा। 

२५. लािमछाने, किपलदेव (िव सं २०६९) नेपाली उखान टु ाको अ यन। 

२६. शमा, झमक साद, (  सं काशन साल उ ेख नग रएको) बृहत् नेपाली उखान भणडारण, पैरवी बुक 

हाउस। 

२७. शमशेर, पु र (िव सं १९९८) नेपाली उखान टु ाको वण मानुसारी सूची र वा ांश वा ित 

इ ािदको कोश ख  १-२  काठमाडौ।ँ 

२८. शमा, मोहनराज खगे साद लुइँटेल (िव सं २०६०) आधुिनक भाषािव ान, िव ाथ  पु क भ ार, 

काठमाडौ।ँ 

२९. शमा, जनकलाल (ते सं िव सं २०५८) हा ो समाजः एक अ यन, साझा काशन, पुलचोक लिलतपुर। 

३०. िसंह डी बी, (सन् २००५) ि वेणी उखान, तु ा र वा ाराका, िसंहमारी, दािजिलङ। 

३१. वाली सूयिव म (िव.स. २०४०) नेपाली संि  श कोश, काठमाडौ।ँ 

 

िह ी 

१. गु , महेश ( सन् ) लोक सिह का शा  ीय अनुशीलन,िश ायन, १०२९५ गली नं १ वै  गोरखपाक, 

शाहदरा, िद ी,११००३२ 
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२. च पालिसंह, सन् (१९८३) लोको यो ंकी सामािजक भूिमका, स ा सुरेशच  ागी लोक-सािह  

मेरठ िव  विव ालय िह ी प रषद एवं कु  लोक सं थान, मेरठ। 

३. ितवारी, भोलानाथ (चौवनवौ ं सं सन २०१०) भाषा िव ान, िकताब महल. २२ए सरोजनी नाइडू माग, 

इलाहाबाद। 

४. भारतीय कहावत सङ् ह, स ा नरवणे िव  वनाथ िदनकर, थम ख , ि वेणी सङ् गम  भाषा िवभाग 

११२/५ भात पथ, पुणे, ४११००४ 

५. िम , ताराका  (  सं २००८) मैिथली लोक सािह  का अ यन, नेशनल प िशंग हाउस, २/३५ 

अंसारी रोड, नयाँ िद ी, ११०००२ 

६. ले चा आिदवासी, (२००५) एक प रचय, मूलवासी ले चा टाइबल सं था, कालेबुङ। 

७. शमा, ीराम, (ते सं १९९२) लोकसािह  : िस दा  और योग, िवनोद पु क म र, आगरा,भारत। 

८. सोनवणे, शिशकांत (  सं २००८) लोक सािह , (खा ेश और कु देश की लोको यो ंके प र े  

म) अभय काशन, कानपुरम्। 

९. हसैन, नािदम (छै सं २००१) टाइबल इ या, पलक काशन, क ैया नगर, ि नगर िद ी ११००३५ 

 

अङ् ेजी 

१. ग, आर के (२००५) सेिडङ सम लाइट अन िद िह , ाङ ेज ए  िलटरेचर अफ िद ले चास्, 

इ िजिनयस ले चा टाइबल एसोिसएसन, कालेबुङ। 
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२. आगरवाल, बी एन( काशनकाल उ ेख नग रएको) ए क ेहे भ बुक अफ ोभब, सनराइज 

प सस, िद ी, ११००३२ 

३. िकन ान, जी एच (भ ुम ७, जनवरी- िडस र १८८९) सम आइ रस ोभ , फोकलोर जनल 

फोकलोर सोसाइटी ( ेट ि टेन) ल न। 

४. जे , िद मािटन (१९९५) ोभ  ओ  टे ामे  गाइड, धान स ा आर एन वाई े, से  

एकाडेिमक ेस िलिमटेड, मेनसन हाउस्, १९ िक िफ  रोड, ईङ ा । 

५. टनर, आर  एल (२००९) ए क ारेिटभ ए  इिटमोलिजकल िड नरी अफ नेपाली ाङ ेज, डी 

आर  टनर, आदश बुक, रोयल एिसयािटक सोसाइिट, नई िद ी,११०००२ 

६. ठाकुर, आर एन (१९८८), िहमालयन ले चास्, आकाइ स प शस, िड ुटस, ु िद ी ११००५५ 

७. तामसाङ, नबु िछ रङ (२००५) ू ले चा-इ िलस-नेपाली िड नरी, ले चा ा वेज डेभलोपमे  

अगनाइजेसन गा ोक, िस  कम, २००५ 

८. िद ले चा-इङ् स इ ाइ ोपेिडक िड नरी, (दो. सं.२००९) के पी तामसाङ, मायेल ेमीत 

तामसाङ। 

९. द ले चा क मरी ल (रोङ लुङतेन िड ुम) ( .सं. सन् २००३) इ िजिनयस ले चा टाइबल 

एसोिसएसन, हेड ाटर, कालेबुङ। 

१०. फोिनङ, ए आर (दो सं २००३) ले चा माइ ािनिसङ टाइब, सैली ४ए, मािनकतोला, सैन रोड, 

कोलकता-७०० ०५४ 
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११. नर, साइमन जे (किपराइट २००७) िद िमिनङ अफ फोकलोर, िद एनालाइिटकल एसेस् अफ एलान 

डनडेस, युटा ेट युिनभिसिट ेस, लोगन युटा ८४३२२-७२०० 

१२. िमडर, वो ा  (Wolfgang mieder) (२००४), ोभ  ए ा  बुक, ीनवुड ेस, ८८ पो  रोड 

वे , वे पो  िस िट ०६८८१,ि ेड इन युनाइटेड ेट अफ अमे रका। 

१३. मे ा रङ, जी.बी. (पुनमु ण सन् १९८५), ए ामर अफ िद रोङ (ले चा) ाङ् ेज, दया प िशङ 

हाउस् िद ी ११०००६ 

 

ले चा 

१. तामसाङ, के पी (१९९८) ले चा ोभ  िवथ िदयर इङ् गिलस इ  वभेले स्, मायेल ेमीत तामसाङ, 

लवर बमब ी, कालेबुङ। 

२. तामसाङ, के पी (१९९९) रोङ रङतोम ले चा ोभ , िहर मिण धान, मिण ि ङ ेस कालेबुङ। 

३. ले चा, पासाङ िछ रङ (सन् २००३, मायल प ोर, भाग १, िद ले चा एसोिसएसन हेड ाटरस् कालेबुङ। 

४. ले चा, पासाङ िछ रङ (सन् २००३), मायल प ोर,भाग २,  िद ले चा एसोिसएसन हेड ाटरस् कालेबुङ। 

५. तामसाङ  के पी, (सन् १९९९) रोङ रङतोम, ले चा भ , िहर मिण धान, मिणि ङ् ेस, आर 

सी िम ी रोड, कालेबुङ।  
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बङ् गला 

१. च वत , व णकुमार (२००८) बाङ् ला वादे थान काल पा , अपूण  बुक िड ुटस, ७३ महा ा 

गा ी रोड, कोलकाता,७००००९ 

२. च वत , व णकुमार (२०१३) लोक सं ृ ित सङ् ग, अ र कािशनी, ३२ िवधान रोड, कोलकाता ६। 

३. मै , अ ण (१९७४), िस मेर आिदवासी ले चा, िनभा मुखोपा ाय, बिङ् कमच  ाटज  ट 

कोलकाता, ७०००१२  

 

प -पि का तथा जनल 

१. नेपाली लोकवाताः अ यनह , स ा पु र पराजुली, नेपाली िवभाग, रेिज ार, उ रबङ् ग 

िव  विव ालय, २०१३ 

२. िनमाण सां ृ ितक िवशेषाङ् क, वष-१९, अङ् क-३४, १९९९, पवन चामिलङ, जनप  काशन, 

गा ोक, िस म। 

३. जनल अफ द एिसयािटक सोसाइटी, भ ुम LIII,न र 4,2011 र राइिजङ सम इ िजिनयस 

िलटरेचर अफ ले चा, सत पा द मजुमदार। 

४. सरला चापागाईँ-नेपाली उखानमा ितिब त सासू-बुहारीको कु प सं ृ ित, स ादक-पवन 

चामिलङ िकरण  िनमाण, सं ृ ित िवशेषा । 


