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Dažnas sutiktas žmogus paklausia: "ką reikia daryti norint tapti jūsų bendruomenės nariu?" Ir
paprastai mums tikrai nėra lengva atsakyti į šį klausimą, kadangi kone kiekvienas žmogus,
tikintis Krišna, gali laikyti save mūsų bendruomenės nariu. Tačiau, vienaip ar kitaip tam tikros
nuorodos ir reikalavimai yra pateikiami rimtai praktikuojantiems ISKCON nariams.

Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos nariai pripažįsta Krišną Aukščiausiu Dievo
Asmeniu, seka žiniomis pateikiamomis Jo Dieviškos Malonės A.C Bhaktivedanta Swami
Prabhupados knygose, taip pat vadovaujasi ISKCON valdančiojo organo GBC
pateikiamais reikalavimais.

Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos nariai seka keturiais reguliuojančiais principais:
1. Jie nevalgo mėsos, žuvies, kiaušinių,taip pat svogūnų ir česnakų, kurie Vedose yra
priskiriami prie nevartotinų maistui produktų.
2. Jie nenaudoja alkoholinių bei svaiginančių priemonių, tokių kaip alkoholiniai gėrimai,
narkotikai, įskaitant kavą, kakavą bei arbatą (juodąją), jie taip pat nerūko.
3. Jie nežaidžia azartiniais žaidimais ir nesivelia į neteisėtas pinigines aferas.
4. Lytiniai santykiai yra leidžiami tik šeimoje ir tik vaikų pradėjimui.
ISKCON nariai kartoja 16 ratų (vienas ratas sudaro 108 karolius) Hare Krišna Maha
Mantros kiekvieną dieną.

Kiekvienas žmogus, norintis gauti įšventinimą (inicijaciją) Tarptautinės Krišnos
Sąmonės Bendrijoje (ISKCON), privalo griežtai sekti aukščiau pateiktais principais. Jei
žmogus dėl vienokių ar kitokių prižasčių negali sekti nurodytais principais, privalomais
norint gauti įšventinimą, jis gali stengtis sekti kaikuriais iš šių principų ir taip pat būti
laikomas ISKCON nariu. Jam dvasiškai progresuojant ir vėliau galinčiam pilnai sekti
pateiktais principais, taip pat gali būti suteikiamas įšventinimas.

ISKCON nariai gali gyventi tiek šventyklose tiek namuose. Paprastai šventyklose gyvena
brahmačariai ( nevedę bendrijos nariai ) ir sanjasiai ( vienuoliai, davę vienuolystės įžadus ).
Didžioji bendruomenės narių dalis yra šeimos žmonės ir gyvena namuose su savo šeimos
nariais.

Bendrija neveda savo narių registracijos, nerenka iš savo narių jokių narystės mokesčių,
etc.Apibendrinti paskaičiavimai leidžia manyti,kad pasaulyje yra apie 200 tūkst. narių (aktyviai
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dalyvaujančių ISKCON'o veikloje), ir iki 1 mln. parapijiečių (apytiksliai toks parapijiečių skaičius
visame pasaulyje neįskaitant indiškos kilmės narių). Lietuvoje yra apie 300 aktyvesnių pasekėjų,
kurie dalyvauja įvairiose šventėse, susibūrimuose ir iki 1000 pasekėjų bendrai, tarp jų dauguma
tokių, kurie tik laiko save vaišnavais, labai retai dalyvauja bendruomenių renginiuose,
individualiai arba šeimose daugiau arba mažiau praktikuoja Krišnos sąmonę.
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