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Mai táng theo thiên nhiên 
Mai táng theo thiên nhiên hay mai táng với cỏ cây tạo ra một nơi an nghỉ giản dị và trường 
tồn ít gây xáo trộn cho cây cối chung quanh. Đây là một lựa chọn thay cho lối mai táng truyền 

thống và giúp cho mộ phần hòa nhập vào khung cảnh chung quanh. 

Tiến trình mai táng theo thiên nhiên là hình thức tạo cho 

di thể của người quá cố chôn trong đất tan rã một cách 

tự nhiên. 

Không phải bất cứ nghĩa trang nào cũng cho phép việc 

mai táng theo thiên nhiên. 

Nếu quý vị lựa chọn việc mai táng theo thiên nhiên, điều 

quan trọng là nên đọc kỹ chính sách, luật lệ và điều kiện 

của nghĩa trang xem họ có cho phép việc này không. 

Ngoài ra, điểm hữu ích nữa là nên đến thăm địa điểm 

mai táng xem mình có hài lòng với khung cảnh nơi chôn 

cất theo thiên nhiên không. 

Khung cảnh thiên nhiên 
Khung cảnh thiên nhiên là điều cần suy nghĩ cẩn thận về 
cách mai táng này. Để bảo đảm là môi trường cũng như 
khung cảnh chung quanh không bị ảnh hưởng, tất cả 
các vật liệu dùng chôn cất phải dễ bị phân hủy hoặc dễ 
tan rã trong lòng đất. 

Thí dụ, quan tài, hộp đựng hài cốt và hũ đựng tro cốt chỉ 
có thể làm bằng những vật liệu dễ bị phân hủy thí dụ 
giấy cứng, ván dăm, xác mía, tre, mây, hoặc cành liễu.  

Một lựa chọn thông thường khác cho việc mai táng theo 
thiên nhiên là chỉ dùng vải liệm bọc xác. 

Việc tưởng niệm 
Việc tưởng niệm thay đổi tùy theo từng địa điểm và từng 

công ty điều hành nghĩa trang. Một số công ty cho phép: 

• mộ bia/bảng tưởng niệm được dựng kín đáo 

• dùng các vật đánh dấu nơi mai táng, chẳng hạn 

một tảng đá, một bài vị bằng gỗ, trồng cây hay 

một loại thảo mộc thuộc giống bản địa  

• không dùng mộ bia, nhưng thay vào đó là một 

vật dùng để tưởng nhớ trên có ghi tên những 

người được mai táng.  

Các nhà điều hành nghĩa trang khác lại thích một khung 

cảnh hoàn toàn thiên nhiên không có mộ bia, bảng 

tưởng niệm hay các vật dùng đánh dấu hoặc các vật 

dùng cúng tế. 

Thông thường những địa điểm mộ huyệt dùng mai táng 
theo lối thiên nhiên được xác định bằng cách dùng các 
tọa độ thuộc Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS). Biện 
pháp này nhằm bảo đảm địa điểm chôn cất được xác 
định chính xác và có thể duy trì tối đa khung cảnh thiên 
nhiên. 

Muốn biết thêm chi tiết 
Cơ Quan Điều Hành Nghĩa Trang & Nhà Hỏa Táng NSW là một cơ quan công quyền được thiết lập chiếu theo Đạo Luật 
Nghĩa Trang và Nhà Hỏa Táng 2013, ấn định kế hoạch và chương trình điều hợp cho cách công ty điều hành việc chôn 
cất ở Tiểu Bang NSW. 

Muốn biết các chi tiết tổng quát, xin đến địa chỉ liên mạng www.industry.nsw.gov.au/ccnsw 

Địa chỉ điện thư: ccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au 

Nếu cần thêm những chi tiết liên quan đến trường hợp đặc thù của mình, xin quý vị liên lạc với người điều hành nghĩa 
trang và nhà hỏa táng do mình lựa chọn. 
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