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Nama “Dewa Yamaraja” adalah perkataan bahasa sansekerta. Apabila diterjemahkan berarti 

“Yang dipertuan Surga Yang berisi Nyala Api” (The Lord of Flaming Reaven). Di dalam 

Agama Buddha sekte exoteric (Yang mementingkan segi lahiriah-nya dari Agama Buddha), 

beliau dinamai “Raja Yama” yang artinya dipertuannya kematian”. Beliau bertanggung jawab 

dan menguasai semua makhluk –makhluk halus yang dinamai hantu. Di dalam agama 

Buddha Sekte Esoteric (Yang mementingkan segi batiniah-nya dari agama buddha), dewa 

Yamaraja dinamai “Yang dipertuan Surga yang berisi nyala api”. 
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Perkataan bahasa sansekerta “Dewa Yama”, dapat juga diterjemahkan menjadi “Sang 

Penguasa Kembar” yang artinya bahwa Dewa Yamaraja itu adalah seorang raja, yang selain 

menghayati atau ikut merasakan penderitaan dari para penghuni alam yang beliau kuasai 

(walaupun dinamai “surga” atau “ heaven”, tetapi juga mempunyai segi sebagai “Neraka”, 

atau “Hell”) juga beliau menghayati kegembiraan hidup di alam neraka itu (karena dapat 

mengajarkan Dharma, agar mereka cepat bertobat dan mau mengikuti ajaran Dharma, agar 

lekas terbebas dari alam neraka dan dapat masuk atau merasakan suasana “Alam surga” ). 

Beberapa penulis naskah suci agama Buddha, ada yang menerangkan bahwa Dewa 

Yamaraja itu di dalam, menguasai dan bertugas di alam Negara (surga) itu, bersama-sama 

dengan saudara perempuan. Beliau sendiri mengatur orang-orang yang sudah meninggal 

dunia yang jenis kelaminnya: pria sedangkan saudara perempuannya mengatur 

permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia yang jenis 

kelaminnya wanita, oleh karena itu mereka berdua itu dinamai “Sang penguasa kembar”. 

Menurut naskah suci agama Buddha, Dewa Yamaraja itu menguasai dan mengatur neraka-

neraka yang jumlah semuanya ada 140 (seratus empat puluh). Istana beliau terletak dilokasi 

pinggiran luar kota dari lingkup gunung besi, dibagian selatan dari Jambudvipa. Istana beliau 

itu menempati sebidang tanah seluas 60 (enam puluh) Yojana persegi. Terdapat tujuh lapis 

dinding-dinding, pagar-pagar yang dihias indah, jala-jala untuk meletakkan genta-genta kecil, 

dan sederetan rapi pohon-pohon besar yang mengelilingi istana. Di istana tersebut, terdapat 

kebun-kebun atau taman-taman yang indah sekali, serta terdapat Pavillion-pavillion atau 

gedung-gedung yang megah sekali. Pemandangan di alam surganya (atau dapat juga 

dinamai alam neraka-nya) itu di luar biasa indahnya. Disebutkan pula didalam sebuah naskah 

bahwa Dewa Yamaraja itu mendapatkan tugas menguasai dan mengatur alam neraka, 

dikarenakan beliau di dalam kehidupannya yang lampau , pernah melakukan perbuatan yang 

tidak baik, sehingga mempunyai karma yang buruk , dan Dewa Yamaraja harus bertahan diri 

hidup di alam neraka hingga tiga zaman. Sewaktu beliau sedang, atau masih mengalami 

penderitaan, karena akibat dari karma buruknya masih belum habis, istana yang menjadi 

tempat tinggal Dewa Yamaraja itu, semula merupakan Surga, lalu mengalami perubahan 

menjadi kota besi yang keadaan terbakar dengan nyala apinya yang dahsyat. Beliau masih 

selalu  terhukum oleh karma buruknya , dan masih harus tinggal  di alam neraka. Ketika pada 

suatu waktu beliau telah bertobat menyesali perbuatan buruknya dan bersumpah akan masuk 

menjadi umat Buddha maka karma buruknya menjadi musnah dengan sendirinya. 
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Di dalam agama Buddha sekte esoteric Dewa Yamaraja itu digolongkan sebagai makhluk 

golongan Dewa, dan beliau dijuluki sebagai yang dipertuan surga yang berisi nyala api. 

Orang-orang yang mengikuti agama Buddha sekte esoteric itu menjalankan dharma yang 

berdasarkan ajaran Dharmanya Dewa Yamaraja. Menurut keduabelas  aturan-aturan dalam 

mempersembahkan sesaji suci, ciri-ciri yang karakteristik dari rupang Dewa Yamaraja itu 

diterangkan sebagai berikut : beliau mengendarai hewan tunggangan berupa kerbau; tangan 

kanan beliau memegang bendera yang bergambarkan kepala manusia; tangan kiri beliau 

telapak tangannya diangkat ke atas . terdapat peri-peri dan utusan-utusan beliau, yang terdiri 

dari hantu-hantu yang berada di samping kiri-kanan beliau. Hantu-hantu yang menjadi 

pelayan beliau itu, membawa pedang , tanda kekuasaan sebagai Raja dan membawa tombak. 

Di jepang, orang-orang yang mempercayai beliau, kadang-kadang Nampak berlatih diri di 

bidang dharma, sesuai dengan dharmanya Dewa Yamaraja. Dengan jalan melaksanakan 

Dharma, sesuai dengan petunjuk dari Dewa Yamaraja itu, orangnya akan memperoleh 

kemanfaat-kemanfaatan antara lain berupa dapat menghindari terkena penyakit, dapat 

melenyapkan bencana-bencana, dapat berumur panjang, serta dapat meningkatkan hasil 

karyanya. Di Tiongkok, hanya terdapat sedikit saja umat Buddha yang menjalankan 

pembinaan diri di bidang dharma dengan menuruti petunjuk dari Dewa Yamaraja itu. 
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